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Био је први дан зиме 2008. године. Недеља, 21. 

децембар. Прохладно, ветровито...То зима само показује 
зубе. 

Претходног дана, у току суботњег поподнева, које у то 
доба године брзо прераста у вече јер се рано смркава, седео 
сам са књижевником Миодрагом Ђукићем и неколицином 
пријатеља у хотелу „Славија“ у Београду. То је један од 
уобичајених сусрета суботом и својеврсна сеанса 
духовитости, речитости, сећања, али и разговора о 
савременим токовима, како у литератури, тако и у политици 
и около и шире. 

Сутрадан, у недељу око поднева, док су ми се вртеле 
слике и речи свега онога о чему смо разговарали последњег 
јесењег дана, помишљао сам да позовем Ђукића. У  том 
тренутку, зазвонио је мој мобилни телефон. Јављао се 
Ђукић. Брзо смо се договорили да се видимо, поподне. 

Поподне у  брасерији  „Петроград“. Пријатан амбијент. 
Старински, готово патиниран, а савремен. Или ми се 
причињавало или сам чуо цвркутање птичица, не знам... 
Можда је  у неком углу кавез  са певачицама? 

У кафићу је топло. Петроградском улицом дува 
кошава. 

Седели смо Дјук и ја – свидело ми се да га, мрмљајући, 
ословљавам тако – други су га звали Ђука, или Ђуле или 
председниче, министре или Миодраже... 

Кафић се налази на Врачару, недалеко од Каленића 
пијаце у уској, веома лепој и отменој улици са кућама 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 8

огрнутим украшеним фасадама топлих боја... Мора бити да 
лети и у пролеће пружа величанствен призор иако крошње 
скривају  раскошна, китњаста здања. 

Седели смо, Дјук и ја, као по навици која је одраније, с 
јесени, почела да се гради. Дани су се скраћивали, а наши 
разговори уз кафу и велику чашу воде с коцкама леда, 
бивали су све дужи и садржајнији. Некад у „Вуку Караџићу“, 
односно „Култу“, некад у Петрограду. 

„Ако живот човечији и има какав предговор, он је тако 
интимне природе да се о њему уопште и не пише“, бележи  у 
својој Аутобиографији Бранислав Нушић и наставља: „Ако 
се мени предговором ваља оправдати што сам предузео овај 
посао – писање биографије – којим се обично баве пропали 
политичари, прогнани владари, беспослени пензионери, 
бивше дворске даме и чланови Академије наука“. 

Главни јунак ове књиге, Миодраг Ђукић, један је од 
најистакнутијих интелектуалаца, најзнаменитијих писаца и 
духом најмоћнијих људи у Србији. 

Откуд ми, баш мени, право да то устврдим? Екерман 
се, знам, побринуо да се уз разговоре с Гетеома, сазна и део 
његове повести. 

На овом простору, у Србији, на ушћу Саве у Дунав, на 
ушћу Ибра у Мораву, присутан безмало, пола века. Најпре, 
овај аутор, као дечак путује „шарганском осмицом“ из 
Сарајева, са Бистрика, преко Ужица и Чачка у Краљево где 
му је  живео деда, лулаш који је ту застао на повратку из 
Русије. Шта ће он, налик Хемингвеју, у далекој Русији, још 
није јасно. То се питање често, у самоћи, у самоћи намеће. 

У два-три наврата, гласно сам то поновио пред Дјуком. 
Ко се ту против кога борио? Није  деда о томе  причао, а ако 
и јесте, отишло је у заборав и заједно с њим с овог света... 
Он и његова кафана у Краљеву описана је такође у Писти, 
као и његови стални гости. 

„Била је то обична кафана под старим дудом. Сељаци 
из околних села доносили су ракију, кајмак. Гости су били 
углавном алкохоличаари и махом старији људи. Неки од њих 
били су у заробљеништву у Русији. Нико не зна на чијој су 
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страни били и за кога гинули... Из Русије су понели неку 
стару руску песму и наравно, кад се напију, марширали 
руским кораком, кривудајући. Деда је у мали нотес уписивао 
дуг, јер су пили на вересију, а онда би све то избрисао. Када 
би баба сазнала да су стигле пензије, питала је јесу ли 
платили. Деда је одговарао потврдно, док је баба сумњичаво 
вртела главом на којој је била тамна тачкаста марама...“ 

Понекад је деда певушио неке руске песме, највише 
сличне онима које пева Живан Сарамандић, оперски првак, 
муж примадоне која заслужује дивљење, Милке 
Стојановић...  

Управо тог првог зимског дана у „Петрограду“ у 
Београду, мутно, ненаметљиво, али неразговетно, јавила се 
идеја о књизи о њему – Миодрагу Ђукићу. Исте вечери, кад 
је он отишао својој кући, а ја својој, идеја се, готово у трену, 
посве избистрила. Истина, јавила се и зачела много раније. 
Она је тињала. Заискрила је када сам  на једној промоцији у 
салону Удружења књижевника Србије, у Француској 7, јавно 
истакао да Ђукић заслужује свог Екермана. Као Гете. 

Мислио сам да би то могао да уради неко од млађих 
колега. Остало је на томе. Нико то касније није помињао, 
понајмање Ђука, а и ја сам, угризавши се за усну, 
прећуткивао...  

Пријатно је, али не и лако седети и разговарати с 
Миодрагом Ђукићем. 

Седи попут краља на престолу, праве кичме. Говори 
одмерено, ненападно али делује на саговорника снажно и 
убедљиво. Бивао сам у прилици да га чујем како громко, 
изненада, са изванредном дикцијом, почне да рецитује 
Пушкина на руском или Шекспира на енглеском. Па, и да  
запева.Виђао сам га  опхрваног мислима и ведрог, 
супериорног и ћутљивог. Видео сам га и како плаче. 

Када сам, пре суманутог рата на овим просторима, 
боравио извесно време у Пољској, посетио сам Освјенцим, 
јер Пољаци су се љутили на назив Аушвиц. „Arbeit macht 
frei“, црни натпис на црној гвозденој капији која води у 
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логор. ...Anus mundi... књига Пољака Вјеслава Килара, 
преживелог  заточеника Аушвица. 

Посетио сам Варшаву и друге пољске градове, најдуже 
сам се задржао у Кракову. Дворац Вавел... Импресионирала 
ме збирка краљевских круна. Још више, импресионирали су 
ме људи у граду, у којем ноћу млади у парковима уз гитаре 
певају песме о девојци са Охридског језера, а дању поред 
древних камених зидина шлагер Марина, Марина, Марина... 
Музика... Пољска је земља Шопена. (Ђукић веома добро 
познаје музику. То се види у његовим драмама.) 

Људи које сам сусретао на улицама и највећем тргу, у 
Кракову, подсећали су ме на – лавове. Тако, некако, док га 
посматрам, и Миодраг, Дјук, подсећа ме на лава. 

Однекуд ми се јави и помисао на сјајне филмове као 
што су Зима  једног лава и Бекет, на глумце раскошног 
талента попут Ричарда Бартона и Питера О Тула. 

Тако сам, видео и доживео и Дјука, на почету ове зиме. 
Као лава. 

Зима 2008. прелива се у 2009, дани постају дужи... 
Миодрага Ђукића упознао сам после неког састанка 

или на неком пријему, као високог владиног, можда и 
партијског функционера. Обојица смо покушавали да се 
сетимо, али прилично неразговетно тог првог, кратког 
сусрета хиљадудеветсто деведест и неке. Било је то готово у 
пролазу. 

Он је био министар у влади, министар културе, а ја 
новинар Политике који је извештавао са скупа на коме је он 
говорио. Ваљда сам му затражио говор који је одржао. Не 
сећам се да ли је имао одштампану своју беседу. 

Висок, већ просед, у црном оделу одавао је утисак 
елегантног, мирног, важног, а приступачног човека. После 
тог врло кратког сусрета, нисмо се сусретали. 

Тек касније, када  је он био директор Музеја 
позоришне уметности, наши контакти су постали нешто 
чешћи, али и тада су се проредили, нешто због мојих 
обавеза, па и незаитересованости, а и због одласка у 
Америку, са картом у једном правцу. 
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Вратио сам се, а по повратку, сам обавештен да сам 
постао лауреат Златног беочуга, највишег признања у 
култури које додељује Културно-проствена заједница. 
Уверен сам да је ту умешао прсте Миодраг Ђукић. Као и 
остали награђени добио сам уз диплому „гарантно писмо“ на 
износ од 10.000,00 динара... оних пара.  

Те године, 2000. високо признање добили су за 
животно дело академици Василије Крестић, историчар и 
сликар Младен Србиновић, драмски уметник Љуба Тадић, 
филмаџија Крсто Шканата, а заједно са мном за трајан 
допринос култури Београда још и Здравко Велимировић, 
Светлана Бојковић... На столици поред мене у атријуму 
Народног музеја на додели награда седео је и лауреат 
Предраг Гојковић Цуне... Он, истакнута естрадана звезда, 
певач бриљантних валера, неочекивано је устао, попео се на 
импровизовану позорницу и без пратње оркестра, запевао 
песму Јањичар, док се његов глас разлегао као код певача 
које је описао Тургењев: „...коракну напред, напола затвори 
очи и запева највишим фалсетом“. Глас му је поигравао, 
спајао са зидовима и сводом музејског здања и увлачио у 
душу присутнима... 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 12

 
Г л а в а    I 

 
 

 
5. ОКТОБАР 2000. 

 
Точак Братислава Петковића. - Драматуршка аналекта 
Радомира Путника. - Тајна Титовог портрета. 
  

  
Током година, захваљујући и журналистичком послу, 

упознао сам различите људе, па и оне на највишим 
партијским и државним положајима, чак извештавао о 
последњим годинама владавине Јосипа Броза Тита. Имам 
благи осећај да ми све то даје довољан алиби да могу да 
проценим људе и на највишим местима у држави. Ако бих, 
сада, процењивао Ђукића, онда би то, зачудо, било врло 
кратко и необично обично. Основни мој утисак је да је он 
веома добар човек. Човек који је супериоран борац, али се 
бори за друге и жели да им помогне. И, не само да жели, 
него помаже другима. 

Откуд толика доброта у човеку окруженом људима 
који, пре свега, гледају да подмире сопствени  трбух, а 
другима шта преостане? Не схватам, посве. 

Упознао сам многе уметнике, сликаре, вајаре, филмске 
и позоришне редитеље, глумце... Писао сам о знаментим 
песницима, драмским писцима, шароликом позоришном 
свету, пре него што сам се сусрео са Миодрагом Ђукићем. 

У почетку, нисам гледао на њега као на драмског 
писца. Нисам у њему никада видео високог владиног 
чиновника, министра, партијског човека, политичара. Увек 
сам у њему видео нешто више. Човека... пријатеља. Посвете 
на књигама које ми Ђукић поклања док још миришу на 
штампу, сведоче ми о нашем пријатељству, на које сам 
поносан. 

Могуће је да је ту тајна нашег чистог односа. Чак сам 
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му, у више наврата, и пред другима, казао и подсетио га да 
никада поред њега нисам био када је он био моћан, у и на 
власти, на неком високом положају, било као министар или 
као директор. То ми је, изгледа, управо тада импоновало, као 
и сада. 

Додао сам, међутим, да мислим да је он сада моћнији 
него што је био пре. 

Премда, једном приликом, у време док је још био на 
дужности генералног директора издавачког предузећа 
„Просвета“, касније брода који тоне, случајно смо се срели 
на пешачком прелазу на Тргу републике, код некадашњег 
„Југоекспорта“ у близини Градске кафане. Био је окружен 
неким људима, очигледно службеницима и уредницима из 
„Просвете“ који су га пратили у стопу. Угледавши ме, одмах 
ме је позвао у оближњу пивницу – на пиво. Кад је келнерица, 
као нека прсата Швабица, донела неколико великих кригли и 
спустила на сто испред нас, један од Ђукиних пратилаца, 
можда директор маркетинга или тако нешто, ушепртљао се, 
желећи ваљда да што ближе буде свом претпостављеном, и 
просуо је пиво... Као директора „Просвете“, Ђукића сам 
сусрео још једном, у ресторану Дома војске, где је седео 
окружен писцима који су му наравно, нудили своје рукописе 
да их објави... 

Чешће сам почео да се виђам с Миодрагом Ђукићем, 
када је он почео да, како су други говорили „столује“ у 
једном апартману у хотелу  „Славија“ у Београду. Ту се 
окупљао и окупља свет налик на заверенички, а углавном су 
то драмски писци. 

Најбучнији међу њима, без конкуренције, је др Едуард 
Дајч, анестезиолог, човек, на своју руку жовијалан, привр-
жен више литератури и рагбију него медицини. Ређе, или 
чешће, свеједно, присутан је Миладин Шеварлић, главни 
уредник часописа Драма, драмски писац кога је Ђука у 
једном тренутку поставио на високо место главног уредника 
издавачке куће „Просвета“, а пре тога на одговорне функције 
у српским позориштима. Момчило Ковачевић или Леон Ков-
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ке, спада такође у проверене сараднике Миодрага Ђукића. 
Један од најдрагоценијих сарадника је уједно и један 

од најмлађих – Недељко Бодирога, виспрен и искрен, 
поштен и пријатан човек који је уједно извршни уредник 
издања у продукцији Удружења драмских писаца Србије. 

Братислав Браца Петковић, власник „Модерне гараже“ 
– гараже олдтајмера и истоименог позоришта је несебични 
пријатељ драмских писаца чијем реду и сам, као врстан 
аутор припада. У Београдском драмском позоришту 1978. 
поставио је  представу Sporting life. Исповест кловна 
Богољуба играо је Божидар Стошић, веома ангажован у 
неким пројектима, како код Браце, тако и међу драмским 
писцима. 

У Петковићевој драми Les fleurs du mal (Цветови зла) 
појављују се три лика: краљ Милан Обреновић, Гига 
Гершић, министар правде и – Бранислав Нушић. 

Дворски салон. Улазе краљ Милан Обреновић и 
министар правде Гига Гершић. Тако почиње драма, а 
поводом ње Рашко В. Јовановић веома ауторитативно пише 
о Петковићу који је већ раније испољио склоност ка 
документаристичком третману животних појава инспирисан 
појединим занимљивостима из аутентичних догађаја у 
прошлости. 

Одличан познавалац књижевности, љубитељ поезије, 
као драматичар, Петковић је на нашим сценама присутан од 
1979. године када је с успехом приказана његова драма 
Спортски живот. 

С Брацом сам, једном приликом разговарао „за 
новине“, писао интервју, портрет. Нашао сам исечак тог 
текста који почиње овако: У књижевности, драмски писци су 
аристократија... 

Знао сам да он воли аутомобиле, али ме интересовало 
да ли је  учествовао на тркама. Одговорио ми је, и то сам 
запамтио, да  он – „ не може да мучи машину“! На 
аутомобил гледа другим очима којим види да трке 
упоропаштавају возила, а њему је жао, не  подноси ту 
суровост. 
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Прво је настала ватра, а пре пет хиљада година је 
измишљен точак. У граду Уру у Месопотамији, на старом 
барељефу указује се точак. У историји се точак упоредо 
појављује као механичка справа и као култни објекат. 
Култно значење точка истиче Петковић и наводи како у 
сибирским шумама две округле металне плоче приказују 
сунце и месец. Египатски бог Ра као круну на глави носи 
круг, симбол сунца. Круг представља пролазност и вечност, 
закључује Браца Петковић. 

Свој дечачки сан остварио је 1994. када је отворио 
Музеј аутомобила. Та његова гаража пуна је олдтајмера, а ту 
се и одржавају концертна извођења драма. Подухват познат 
под називом „Корак ка позоришту“. 

Мали корак за писца, али велики за позориште. Неки 
то не схватају, изузев, наравно, Миодрага Ђукића. 

У кругу око Ђукића, у последње време, су новинар и 
књижевник Драган Коларевић, који се и раније вртео око 
њега. Одраније, ту је и један од оснивача удружења 
драмских писаца, проверени аутор Миодраг Илић. На 
промоције, кад може, долази Мирослав Буца Мирковић.  

Реч писца која се далеко чује долази од Радомира 
Путника, педантног, озбиљног и вредног хроничара 
савременог драмског стваралаштва. Управо је Путник 
поводом једног од најновијих остварења Ђукићевих дао 
изузетно луцидну оцену: 

„Нова драма Миодрага Ђукића Чудан стриц написана 
је као црнохуморна комедија с повременим гротескним 
деловима“. Затим – „ Миодраг Ђукић нас сваким новим 
драмским текстом изненађује и охрабрује, јер шири простор 
истраживања патологије насиља налазећи увек нови угао 
посматрања људских слабости и опачина које из њих 
происходе“. 

Ово што је написао Радомир Путник зацело је 
савршена дефиниција стваралаштва Миодрага Ђукића. 
Наравно све се, како примећује Путник, развија поступно 
дијалошки конзистентно. 
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Писац лагано сервира потребне информације. Да... 
лагано. 

Радомир Путник је аутор Драматуршке аналекте, ЈУ 
драма 1975–2007 (Београд, 2007, Удружење драмских писаца 
Србије). У том његовом избору налазе се текстови посвећени 
југословенским драмски писцима, разуме се, како сам вели,  
док је било Југославије. Ту су дела, гледајући дијагонално и 
на прескок, јер све заслужује дужну и већу пажњу, неких 
аутора и драма на које се заборавило. Рецимо, Слободан 
Штајнер и његов Хрватски Фауст, па Руди Шелиго, Иво 
Брешан, Горан Стефановски, Коле Чашуле, Фадил Хаџић, 
Мајсторска радионица (Мујичић, Сенкер Шкрабе)... Све 
имена која сам попамтио још на МЕС-у, или, пак, Душан 
Ковачевић, Жарко Команин, Слободан Селенић, Слободан 
Унковски, Алија Исаковић и мени посебно блиски Миодраг 
Жалица, Радован Марушић и други. 

О Миодрагу Ђукићу, Радомир Путник у својој 
аналекти говори у два наврата – као о целовитом драмском 
свету те о апсурду и апокалипси у његовим комадима. 

У књизи Одабране драме коју је објавио новосадски 
Прометеј налази се пет Ђукићевих драма: Александар, 
Баштиник, Кисеоник, Кртичњак и Потраживања у мотелу. 
Избор који нуди темељан увид у Ђукићев драмски свет. 

У драми Светионик чији је наслов, како напомиње 
Путник – као и увек код овога писца – вишезначан и 
симболичан, Ђукић се бави једном од темељних тема наше 
цивилизације, односом добра и зла, њиховом вечитом 
борбом...  

  
Затим, ту се, у кругу око Ђукића, јавља још једна 

изузетно занимљива, и рекло би се, непоновљива личност: 
Милан Јелић, глумац, филмски и драмски стваралац помоћу 
чијег филма Бубашинтер је Милош Форман подучавао своје 
студенте; он је позиван и господствено присутан, поред 
осталог... на свим значајним коктелима у граду и осталим 
културним манифестацијама. Осим Бубашинтера, позната 
су и његова остала филмска остварења: Рад на одређено 
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време, Недељни ручак...  У едицији Савремена српска драма 
(16) објављена му је комедија у два чина Ла бедница. 
Првонаграђена драма на конкурсу листа Младост, 
Јелисаветини љубавни јади, постављена је на репертоар 
Атељеа 212 и одиграна 100 пута. 

  
Створио се ту, од млађих људи, Зоран О. Ђикић, сјајан 

драмски писац и –мађионичар! 
У својој драми Јакац Ђикић се позабавио, мало, 

историјом: скидањем Титовог портрета у Клубу Радио 
Београда. Доскора, нико није постављао питање нити се 
бавио судбином једне слике која је стајала у просторијама 
Радио Београда, слике која представља Јосипа Броза Тита, 
рад  Божидара Јакца. Комад Зорана Ђикића прочитан је у 
позоришту „Модерна гаража“ и тако се наметнуло питање – 
шта је са несталим Титовим портретом који је, како се 
процењује, имао велику вредност. 

Цео Београд зна, наводи се у драми, да је слика 
својевремено била украдена. Неко је изненада „аванзовао“ и 
за нови кабинет је затребала баш та слика... која касније није 
пронађена. Тито је на слици приказан у маршалској 
униформи, Јакац ју је насликао уочи Другог заседања 
АВНОЈ-а у Јајцу... Кога све то занима, коме треба Титова 
слика, кога су се ионако многи одрекли, питања су која се 
намећу у драми. Али, није само слика нестала, него и друге 
вредне ствари... Ослањајући се на чињенице, Ђикић износи 
реалне претпоставке о томе шта је могло да се деси, од 
изношења  разних ствари, од цемента, сијалица, чизама, 
бојлера, клавира, персијских тепиха, кожних фотеља... Неки 
од тих призора поновили су се у савезној скупштини, 5. 
октобра. 

И још један, Краљ реке, Иван Панић, долази. Блиски 
рођак сјајног драмског писца, новинара, критичара и 
уредника Политике, директора Просвете и Драме у 
Народном  позоришту, министра без портфеља Мирка 
Милорадовића, аутора Голих мачића. 
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Увиђа се, ето, већ на самом почетку да ова књига Зима 
једног лава неће, јер не може, бити и говорити искључиво о 
Миодрагу Ђукићу, него, разуме се, о другим људима и о 
низу значајних, драматичних догађаја у београдском 
културном, али и политичком животу. 

Један од тих догађаја је и 5. октобар 2000. године. 
Тог дана, силан свет је изашао на улице да смени 

Слободана Милошевића. Истог дана у кафани која се звала 
„Сувобор“, Ђукић је позвао, по обичају, неколико особа, 
писаца, политичара и пријатеља. На улицама Београда 
одигравала се драма чији сиже драмски писци још нису 
доспели да опишу на прави начин. 

Један детаљ описао сам у драми Писта, објављеној у 
33. свесци едиције Савремена српска драма и која је 
доживела концертно извођење у оквиру пројекта „Корак ка 
позоришту“ у Гаражи код Браце, са сјајном Екстра Неном у 
двострукој улози. Позната као естрадна звезда блеснула је 
као велика глумица, једна од оних какве сам гледао само на 
филму. 

Код ње све најављује светски ниво, она одмах пита да 
ли ће доћи сниматељи, каква ће питања бити, предлаже 
ексклузивни локал за место сусрета, а онда се, иако она у 
сваком тренутку делује гламурозно, отопи сав тај лед. 

Колачићи, чији укус као код Пруста у Трагању за 
изгубљеним временом подсећају на детињство, доприносе да 
се увиди и процени она, Снежана Берић, као  једна од 
најистакнутијих музичких уметница. Елегантна, лепог гласа 
који доминира и под чијом сенком се ретко помиње њен 
изглед, а она је једна од најлепших жена на сцени и ван ње. 
У естрадној џунгли, није јој место. Она, како је приметио и 
критичар Петар Волк, ствара илузије у које увлачи наше 
снове. Сусрети са Екстра Неном су  сусрети без растанка... 

  
Кафана. Карирани столњаци... Седам-осам људи пију 

вино. Ћутња се повремено прекида. 
  
ПРВИ ГОСТ: Шта има за јело? 
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КЕЛНЕРИЦА: Имамо, као и обично, пихтије, 

пребранац, туршију, подварак... 
  
ПРВИ ГОСТ: Па добро, дајте уз све то још и две-три 

коленице... и ...педесет ћевапа. 
  
ДРУГИ ГОСТ: Имате ли још овог ризлинга? 
  
КЕЛНЕРИЦА: Имамо. 
  
ДРУГИ ГОСТ. А... да ли има довољно? 
  
У кафану улазе, задихани, два нова госта, седају у угао. 

Ћуте. Ранији гости настављају разговор. 
  
ПРВИ ГОСТ: Шта се догађа на Тргу? Је ли се он 

појавио? 
  
ДРУГИ ГОСТ: Не, он је одлазећи човек. 
  
(Овај део из четвртог чина Писте није читан том 

приликом) 
  
Тада сам у пријатном амбијенту кафане, далеко од 

уличне буке, изненада упитао Ђукића, шта ће бити са 
Слобом. Морао би нешто знати, уосталом, био му је 
министар... Одговорио је, замишљено, и кратко: Он је 
одлазећи човек...!   

Краћа и тачнија дефиниција и процена судбине једне 
државе и њеног вође, тешко се могла чути у том одсудном и 
историјском тренутку. 

У међувремену, у кафану су улазили, седали за сто 
поред врата, неки чудни, непознати људи. Вративши се кући, 
у непосредној близини епицентра збивања, чуо сам, досад 
незабележене речи. Нека тако, засад, и остане. 
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Непосредно након  догађаја 5. октобра, Слободан 
Милошевић је признао пораз. Потом су га сместили у Хаг. 
Тамо је умро, а Ђука се касније присетио да сам му ја пренео 
вест о смрти у Шевенингену. 

Да... 11. марта 2006. у својој ћелији, у притворској 
јединици Међународног трибунала у Хагу, пронађен је 
мртав Слободан Милошевић. Два дана касније, холандски 
лекари су саопштили да је узрок смрти – инфаркт. То што су 
навели, може бити узрок престанка рада срца Слободана 
Милошевића... реаговао је Ђукић као политичар и 
истовремено мудро тим поводом рекао: Све што се десило 
историја ће најбоље да оцени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Зима једног лава 
__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                         

 
 

 
21 

  
Г л а в а   II 

  
 
 

МИНИСТАР 
 

Миодраг, цењен, али некима ни мио, ни драг. 
   
 
Човек је по природи политичко створење, рекао би 

Аристотел. 
Власт подразумева поседовање кључних политичких, 

правних или економски моћи. Државна машина иде некад 
брже, некад спорије, а у ту машинерију укључио се  јунак 
ове књиге, Миодраг Ђукић, на примерен начин. Његово 
поседовање власти у сфери културе није било окренуто 
својатању него усмеравању. Као снажна личност, министар 
Ђукић оставио је јак печат, тако да га и данас многи 
ословљавају са „господине министре“. Уважавали су га и 
уважавају и дан-данас његове колеге, као што је професор 
Ранковић, генерал Неговановић и други. 

Ђукић се понекад сети дана своје „владавине“, али у 
неком необичном, благом тону, без имало сете, готово 
анегдотски. Сетиће се, између осталог, својих министарских 
обилазака забачених места у која раније није крочила нога 
ни политичких, ни верских великодостојанственика. 
Сопствене заслуге за развој и успон културе у неким 
местима и сегментима културе, као што је заштита 
споменика, издаваштво, театарски живот, министар Ђукић 
не воли да истиче. 

Он је био на власти, али никада није био опијен 
влашћу. На свој посао министра гледао је као на сваки други 
посао. Радио га је озбиљно, професионално. 

Људи обично не воле супериорност. Због тога ни 
Миодраг Ђукић није баш обљубљен у неким круговима. 
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Напротив. Није некима ни мио, ни драг. 
Управо о томе, поводом Ђукићеве најновије књиге са 

две драме (Чудан стриц и Фараон и лав), Недељко Бодирога 
бележи: 

 
„Долазак на министарску функцију био је добра 

прилика оспороватељима Миодрага Ђукића који никада 
нису разумевали његово дело, али су разумели да оно слави 
све што они нису, а подсмева се свему што јесу, да, када већ 
нису могли оспорити његов таленат, покушају да оспоре 
њега лично. И то најпре они који су га за министра изабрали. 
Природно је то било, јер они нису знали да постоје уметници 
који се својих естетских и моралних принципа не држе само 
у својој књижевности, већ и у свом животу. Но, у 
министарском мандату Миодрага Ђукића, једино што су 
његови књижевни и други опоненти умели смислити била је 
флоскула о „српским манирима“ министра културе, чиме су 
ти критичари само показали одрођеност од народа из кога су 
поникли. Данас многи од њих, као и већина културне 
јавности, признаје да је министар Ђукић иза себе оставио 
изузетан „европски“ резултат јер је себе као министра ставио 
у функцију најбоље заштите културне баштине и највећег 
подстрека културном стваралаштву. И то у времену када је 
свуда около било само разарање. То, међутим, није нимало 
поправило његов положај писца. У време свог мандата, 
министар Ђукић сматрао је недоличним да неко српско 
позориште игра писца Ђукића. Неки његови наследници 
нису  били толико гадљиви на ту идеју. Некада су културне 
власти забрањивале позоришна извођења Ђукићевих драма 
из идеолошких разлога. Данас се те драме позоришно не 
изводе, јер садашња културна власт у српским позориштима 
игра себе или за себе. Због тога су српска позоришта данас 
тако тиха и тако тужно празна.“      

 
Ја не бих био ја, када не бих убацио покоју дигресију. 
Поткрај године, а на почетку позоришне сезоне 2008.- 
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2009, на телевизији инсерт из балетске представе Лабудово 
језеро Петра Иљича Чајковског.   

Класичан, бели балет без кога се не да замислити 
озбиљан репертоар, ретко се и све ређе изводи. Можда и 
зато, рећи ће циници, што је на почетку, дочекан од 
угледника „на нож“. 
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Г л а в а   III 

  
 
 
 

СУМЊИВО ЛИЦЕ 
 

По хитном поступку.- Психолошки проблем министара.- 
Новинар, потоњи амбасадор. 

  
 
Недељко Бодирога је правник. 
Када се 2005. одигравала права драма у Параћину, опет 

дигресија, он је био један од правних актера. 
Параћин је био на ногама, слеђен због појаве 

сексуалног манијака који је нападао недужне са фантомком 
на глави и у маскирном оделу изводио стрип-тиз, али и 
физички насртао. После хапшења – припремљена му је 
клопка – приведен је и изведен пред судију – Недељка 
Бодирогу, који му је по хитном поступку изрекао казну 
затвора...  

У свом сјајном тексту о Ђукићевој књизи, Бодирога 
претходно запажа и ово: 

 
„Миодраг Ђукић је директно критиковао и исмевао 

режим.Опасан уметнички таленат, чија су дела представљала 
дубински критику једног система, морао је бити заустављен. 
Ђукић је морао бити спречен да „квари омладину“. Његове 
драме су прогнане из српских позоришта да се до данас у 
њих не врате... Оптужбе против Ђукића никада нису 
доказане. Када је права уметност у питању, такве оптужбе  
није могуће ни доказати, јер је она многозначна. Она описује 
време у коме настаје, али и свако друго време. Она говори о 
самом уметнику, али и о сваком  љубитељу уметности који 
је дошао у додир са уметничким делом. И у сваком од њих 
уметничко дело говори другачије, но увек истинито. 
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Правнички речено, антирежимски аспект Ђукићевих драма 
увек је остао у оквиру основане сумње. Захваљујући томе и 
Ђукић је постао „сумњиво лице“ српске драматургије и на 
тај начин је његова судбина изаткала још једну заједничку 
нит са судбином нашег највећег комедиографа Бранислава 
Нушића, оснивача Удружења драмских писаца  Србије, чији 
је Ђукић актуелни председник...“ 

  
Ђукића као министра портретисао је 24.07. 1992.  

новинар НИН-а, потоњи амбасадор, у тексту под насловом 
„Нервоза у влади“. 

„Психолошки проблем мојих колега министара је 
управо то што о њиховим оставкама никада није било речи“, 
каже министар културе у Влади Србије, драмски писац и 
активиста Миодраг Ђукић за кога новинар наводи да је 
познат као духовит критичар комунистичких глупости. 

„Људи који су били верни сарадници и сапутници 
комунизма и комунистчки лидери сада се појављују као 
непромишљени противници комунизма и то у часу кад 
комунизма више нема“, каже саговорник НИН-а, кога 
новинар Миливоје Глишић описује као контраверзну 
личност – првог министра у новијој српској политичкој 
пракси на кога је јавно кренуо премијер, Радоман Божовић 
и... – није га сменио! 

Ђукић ми је испричао анегдоту из врха власти. Бивши 
први човек у држави, Слободан Милошевић, позвао је свог 
премијера Божовића и питао га како је. Овај је одговорио да 
је добро, али не зна како да смени министра Ђукића. Пази да 
он тебе не смени, приметио је Милошевић... 

–  Он је велики, чист човек.  
То је Екерман, у разговорима с Гетеом, устврдио о 

Молијеру. 
„Чист човек, то је права реч“, потврдио је Гете. 
Екерман је пратио и писао о Гетеу. На овим 

просторима, о Мирославу Крлежи, писали су Предраг 
Матвејевић и Енес Ченгић. Бега Ченгића, који је у гепеку 
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свог „волвоа“, као у бисагама, носио своје пиће и сир, 
злобници су прогласили за Крлежиног камердинера. 

„ За Хрвате сам од почетка био Србин и униитарист. За 
Србе франковац и усташа, а за усташе опасан  марксист и 
комунист, за неке марксисте салонски комунист, за 
клерикалце и вјернике анти-крист кога треба прибити на 
срамни ступ. За малограђане послије рата сам крив да је до 
свега овако дошло, за партијце зато што нисам дошао у 
партизане, за војнике зато што сам антимилитарист, што сам 
бољшевик“ (М.Крлежа 1973.) 

Ни Андрић није увек свима по вољи, па ни сада. 
О Андрићу су присно, као о познанику, писали и они 

који га нису видели. Изузев Милоша Ђурашевића који га је, 
као прави и први paparazzo фотографисао у Стокхолму, 
приликом доделе Нобелове награде.     

Разговоре с Ћосићем записао је и објавио Славољуб 
Ђукић. 

По доласку у Вајмар, јула 1823, Екерман је данима 
чекао док први пут није изашао пред славног писца. Гете је 
био у модром капуту и таквим ципелама. На Екермана је 
деловао као – „узвишена појава“. Примио га је веома 
срдачно. Оставио је снажан утисак и Екерман тај дан убраја 
у најсрећније у животу. 

Лице Гетеа је, како га описује Екерман, било пуно 
бора, а свака бора била је изражајна. 

Гете је говорио полако, мирно, онако како човек 
замишља монарха  у годинама. 

У кафеу „Петроград,“ одевен у спортске панталоне и 
карирану кошуљу, са спорстким ципелама на ногама, Ђука 
личи на неког специјалца или оног ко их обучава. Спорт је 
ређа тема наших разговора.  

Мада, једном приликом др Дајч, који уобичава да иде у 
кратким панталонама и сандалама, дође у Славију у одећи за 
коју је рекао да је носе играчи крикета. При том нам је 
издекламовао реултате неких важних утамица у крикету, 
успех Новог Зеланда у том такмичењу, etc. Нисмо с 
превеликим интересовањем прихватили новости из света 
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крикета које нам је том приликом саопштио. 
Ни  фудбал није наша честа тема. Не сећам се да смо 

помињали Пелеа или Гаринчу. 
Али, карате...  Карате је древна, јапанска вештина 

борења. Миодраг Ђукић је врсни зналац те вештине. Карате 
се састоји од удараца руком и ногом. Сматра се да је у 
каратеу важнија спретност и сналажљиост, него снага. 
Међутим Ђукић је огромна људескара, снажан човек, а 
његов колега, професор и такође министар Милан Ранковић, 
често вели да је Ђукић био – „најјачи министар“. 

За време једног боравка у Мостару, пре рата, Ђукића 
су видели мостарски дечаци, скакачи са старог каменог 
моста и узвикивали: „Хеј... хеј... Стив Ривз... Стив Ривз!" 

Стив Ривз је, позната филмска звезда, који се 
прославио улогама у историјским спектаклима о митском 
јунаку Хераклу и другим античким суперменима. У ствари, 
претходник Арнолда Шварценегера. 

Као мајстор каратеа, Миодраг Ђукић обучавао је  и – 
уметнике! 

– Стајали смо у врсти. Ја сам била на зачељу, јер сам 
била најмања – открила је, при том, да зна борилачку 
вештину, шармантна списатељица Весна Јанковић. На челу 
је стајао највисочији међу њима, Гојко Шантић, глумац... 

  
МИХАЈЛО: А што си тако мршав. Ти би, душо, 

требало да се бавиш неким спортом. Да мало очврснеш. 
  
ТИП:Да није за то мало касно? 
  
МИХАЈЛО: А не, не... Не слажем се. Никад није касно 

за фискултуру. Ја и сад... Ја и сад... И сад сам најјачи у селу 
само захваљујући томе што сам се својевремено и на време 
бавио спортом. 

                    (М. Ђукић, Потраживања у мотелу, I чин)                        
  
Миодраг Ђукић говори разговетно, тихо, седи као 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 28

краљ. Воли да седи у кафани. Воли београдске кафане. 
Један од посетилаца београдских кафана који се 

сусретао с Ђуком је познати београдски фајтер Душан 
Прелевић.  

Када је Преле умро, окупио се на гробљу остатак 
београдске боемије. Отишла је још једна легенда Београда.  

Говорио ми је, пре одласка, да је и њему, као и 
другима, судбина усмерила живот. Имао је бар три избора: 
спорт, музику, криминал. Прво, био је опседнут спортом. 
Али, ту му је нешто сметало: дисциплина, стални тренинзи, 
немогућност да се попије. Дошао је рокенрол, прашина и 
светлост, врелина и сјај рефлектора. У музици је осетио 
слободу. 

Непосредно пред смрт, у неколико наврата, разговарао 
сам са Прелетом. Говорио је о литератури као о озбиљнмом 
послу. Схватио је да међу писцима има истомишљенике. 
Охрабрио се и почео да пише, све чешће, на ужас неких 
писаца и на радост озбиљних људи. Зна се, говорио је, добар 
писац је добар писац, за разлику од оних списатељица које 
пошто-пото хоће да продају своје празњикаве књижице, за 
које је, уз грохотан смех говорио да су „зајебанција“, што, 
наравно, није једина псовка у његовом вокабулару... Писање 
му је преостало као задовољство стварања. 

У тим разговорима помињали смо и Ђуку. Преле је 
познавао Ђуку и с великим поштовањем је говорио о њему, 
али и помињао неке ситуације на ивици кафанске размирице 
у којима лако дође до туче. 

Одавно болестан, Преле је највљивао свој повратак у 
кафану, што је, наравно,  подразумевало и тучу... А седео је, 
то раније нисам записао, у колицима, без обе ноге, чекајући 
другу протезу из Лондона. 

Остао је урамљен плакат Косе, култне представе 
Атељеа 212. Представа је почињала пре подизања завесе, 
племе је певало о планетама, звезданом путу, о љубави. 

На зиду фотографије Хемфрија Богарта, Марлона 
Бранда... 
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Г л а в а   IV 

 
 
 
 

ПРОКУПЉЕ 
 

Пролећне бујице и ветрови луталице. - Урме из мога врта... 
  
 
„Ја нисам одавде“, вели лик из Ђукићевог Светионика, 

па даље: 
„Овде је дан кратак, хладно је и нема ничега за јело. Ја 

сам из краја у којем сунце пржи по читав дан, а ноћу не 
може да се спава ако се добро не покријеш. Мене је моја 
баба Мара довела из земље којом теку мед и млеко, зато што 
је сањала сан да мора да ме доведе овде, јер је то, каже, 
ђавоље искушење а наредба од Бога да се оствари судбина. 
Зато ја сваке ноћи сањам изобиље, урме из мога врта, грожђе 
црно и бело, и пловдину, смокве и поморанже, а за банане ви 
нисе ни чули. Ја сам из Назарета у Палестини, мада има и 
оних који тврде да сам можда рођен чак у Витлејему.“ 

  
Миодраг Ђукић један је од најзнаменитијих 

Београђана. Успону Београда допринели су људи попут 
њега, а да  нису рођени у Београду. Они се у овом граду нису 
родили, али су се с њим сродили. Стари рукопис Миливоја 
М. Костића, касније објављен као књига, то недвиосмислено 
показује. 

Међу првим личностима које Костић скицира за 
биографију је Никола П. Кики, који је из Македоније дошао 
у Београд. Карло Пероло рођен је у Италији. Богољуб 
Росулек дошао је из Чешке. Милош Савић рођен је у Иригу у 
Срему. Никола Котула био је један од многобројних 
Цинцара из Македоније који су за време турске окупације 
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пунили београдску чаршију. Светислав Б. Цвијановић, рођен 
је у Жупањи, у Славонији. Јован Алин је био рођени Чех. 
Лука Ћеловић Требињац, рођен је у селу Придворици 
смештеном на једном брдашцу код Требиња, у Херцеговини. 
Игњат Бајлони рођен у Литомишлу, у Чешкој. Ђорђе Вучо 
родио се у Влахо Клисури у Макдеонији. Јефта Павловић 
рођен је у Смедереву, а по завршетку основне школе, дошао 
је  Београд. Влада Митић, пореклом је из Ниша. Вељко 
Савић рођен је у селу Лоћика, моравски округ... 

То су били људи трговци, банкари, привредници који 
су дали печат Београду 19. и 20. века. 

Миодраг Ђукић је човек који се бави културом и 
политиком и на тај начин даје  печат Београду. 

У Београду је дипломирао драматургију на Академији 
за позориште, филм радио и телевизију. 

Претходно, био је врстан глумац аматер. Изазивао је 
дивљење на сцени. 

Миодраг Ђукић је рођен у Прокупљу. 
У Енциклопедији Лексикографског завода, чији је 

директор био Мирослав Крлежа, пише: 
“Прокупље, град на ријеци Топлици, Србија; 13679 ст. 

(1961). Спомиње се поткрај XIV ст; у XVII ст. Дубровачка 
трговачка колонија. Рушевине ср.вјек. града. Индустрија 
пуста, азбестних производа, чоколаде, стакла и челичне 
жице; прерадба духана. У околици лежишта фелдспата 
(глиненци).“ 

Поводом јубилеја гимназије у Прокупљу у јесен 2008. 
позвани су значајни ученици те школе, међу којима су били 
актуелни министар просвете Жарко Обрадовић и члан 
парлманета Драгољуб Мићуновић. Као главни беседник на 
тај скуп позван је такође некадашњи ученик школе, Миодраг 
Ђукић. 

У драми Хан, мом великом путовању, можда чак у 
заумље, посвећеној Миодрагу Ђукићу, помиње се дуван из 
Ниша и ракија из Прокупља коју преносе караванџије идући 
дубровачким друмом – док крећу пролећне бујице и ветрови 
луталице... 
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Г л а в а   V 

  
 
 
 

КОКОШАРНИК 
 

Музеј  позоришне уметности у „симпатичној кућици“.- 
Позоришна чаролија. - Духовна фреска уметности театра. 

  
 
„Позориште у контексту времена, социолошких, 

психолошких, економских, политичких, филозофских, 
естетичких одредби, позориште као круцијална потреба 
појединца или најбитнија детерминанта културе једног 
народа и епоха“, бележи Миодраг Ђукић поводом педесет 
година Музеја позоришне уметности (1950-2000), чији је 
директор био.  

Позориште је по Ђукићу, интригантно, на сваки начин 
изобилно и сложено, имплицитно и експлицитно искуство 
без којег нема културног  интегритета појединца  или 
народа. 

„Ананке, како су је антички Грци звали, или судбина, 
била је,“ такође указује Ђукић, „онај нуминозни осећај 
живота који је људе терао у контемплацију и проницање 
најскривенијих тајни и лавирината кроз које човек пролази 
од рођења до смрти. 

Страх од неизвесности и бол због одсуства знања 
иманентан су узрок човекове прикованости за позориште 
чија му је бина једино, под одређеним драматуршким  
законитостима, омогућавала контакт са емпиријски 
неостваривим али духовно додирљивим простором његовог  
трансцеденталног интереса: шта је то живот, а шта смрт, 
откуда толика  патња и неспоразум, је ли свет чулне 
реалности створио Бог или Демијург; да ли сâм човек 
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припада егзистенцијалном појасу  светлости или таме...“ 
Тако је театар, по тумачењу Ђукића, постављајући  

најбитнија питања  антрополошке егзистенције, заузео место 
пророчишта и храмова  у којима су људи тражили излаз из 
класичних лавирината крхке и непоуздане гносеологије. 
Театар, истина, није пружао одговор на бројна питања али је 
знао за патос, патњу, смех и поругу, знао је да представи 
човеку његов најчистији интерес – да му представи њега 
самога. 

Као директор Музеја позоришне уметности, Миодраг 
Ђукић, истакао је и следеће речи: 

„Разуме се да је и наш народ, живећи, стварајући и 
остварујући  се на простору  који је био језгро свих 
значајних цивилизација, од античке, преко хеленистичке, 
римске, византијске, исламске и православне, дошао у 
контакт са  светским искуством позоришне чаролије и дао 
свој значајан допринос комплетирању величанствене 
духовне фреске уметности театра. Филигранска вештина и  
рустична безобзирност израза  комплементарно су се 
смењивали у технологији игре и у зависности од економске 
структуре грађанства и степена хуманистичке образованости 
имале пресудан утицај на формирање укуса времена.“ 

Ђукићеве речи се у појединим сегметима могу 
сврстати у антологијске. 

  
„Обично се човек враћа како је и отишао“, сложили су 

се Гете и Екерман у разговору вођеном за време ручка првог 
пролећног дана 1830... мада, нисам баш  посве сигуран у то. 

Када сам, са картом у једном правцу, авионом 
компаније ТWА преко Атине одлетео у Њујорк, а одатле са 
аеродрома „Џон Фицџералд Кенеди“ преко Сент Луиса за 
Лос Анђелес, па колима у Лонг Бич, у апартман у Линден 
авенији – улици Липа, нисам  мислио на места која сам 
оставио и веровао сам да их никада више нећу 
видети...Вратио сам се најјефтинијом неком новозеландском 
компанијом из Лос Анђелеса у Лондон, а одатле ЈАТ-овим 
авионом који се тресао, док су путници куповали по флашу 
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вискија, назад у Београд.  
Да  није тако било, никада не бих, отишао до –

„Кокошарника“. 
Из миља тако зову Музеј позоришне уметности. Ту, у  

тој     „симпатичној кућици“ како ју је назвао  Добрица 
Милутиновић, имао сам прилику да се сретнем са 
необичним људима, углавном из света театра. 

Ту сам имао сусрет са Маријом Црнобори и писао о 
њој као о – глумици с ореолом: „Марија Црнобори, Хиљаду 
нити“, Политика, Београд, 18.10.2000. Ифигенија, Антигона, 
Јокаста, Федра... Црнобори је једна од највећих наших 
трагеткиња. Њени ликови су из пера једног Софокла који је 
живео пуних 90 година (496-406 п.н. е.), писца   с ореолом на 
такмичењима, који је, као и други, био глумац, али је због 
слабог гласа престао да глуми; Еурипида, за кога се вели да 
је био „имућан  човек“, рођен на дан битке код Саламине, 
(480. п.н . е.)... Еурипид није био на политичким фукцијама, 
али је често говорио о актуелним политичкима збивањима... 

Једна стара, црно-бела фотографија приказује 
Црнобори као Ифигенију на сцени, лепа, млада, као 
виолина... једна стара жена у мантилу коју сам видео на 
улици потврђује како живот меље... Искуство је најбољи 
учитељ, мислио је Еурипид, који је, кажу, умро од хладне 
македонске зиме. Тврдили су за Еурипида да је женомрзац. 
У његовим драмама радњом не управљају богови. 

О Еурипиду, кад је реч, присећам се сплитског лета пре 
две деценије, 1988. када је Електру играла Снежана 
Богдановић, у режији Паола Мађелија. 

Неке сусрете сам заборавио, али други, приљежнији, 
нису, попут Ксеније Шукуљевић-Марковић која у књизи  
поводом пет деценија Музеја позоришне уметности, 
подсећа, рецимо на сусрет са Соњом Вукићевић или текст 
„Ружа ветрова, на врховима прстију“, чак из 1997. Нисам, 
међутим, заборавио сусрет са Ксенијом Јовановић, поводом 
пет деценија уметничког рада истакнуте драмске уметнице, 
1999. године. Глумца која траје, рођена у Сарајеву, уверила 
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се да понекад није лако поднети ни радост. Деценије иза ње 
у театру, свесна је, нису само успех, срећа, него и неуспех, 
узалудност. 

Глумци су чудо! То произилази из успеха двојице 
младих глумаца, Трифуновића, чији је отац такође глумац – 
Томислав Трифуновић, који и не множе увек и одмах да се 
присети баш свих ликова које је тумачио, јер како каже, није 
баш приљежан у вођењу података о самом себи. У његовом 
глумачком послу, признаје, било је свега и свачега, а играо је 
и Шекспира и Молијера. Међу запажене интерпретације 
спада и „Псовачка рапсодија“, заправо текст који је 
изговорио капетан Лука Ђурашковић, 26. маја 1940. године 
поводом делимичне мобилизације војске Југославије пред 
напад фашистичке Италије. О својим синовима, глумцима, 
вели ми: Моји синови, Бранислав и Сергеј, одрасли су у 
театру... 

   
У „кокошарнику“ сам се први пут сусрео са 

истакнутим сценографом Миодрагом Табачким, чија је 
сценографија представе Велика свеска у режији Кокана 
Младеновића на ИВ југословенском позоришном фестивалу 
у Ужицу импресионирала публику, те су га назвали „магом 
сценографије“, а ја сам изјавио да ми се на почетку 
представе учинило да је све нека велика дечја игра. 

Али, како се радња одвијала, почело је да се увиђа да је 
реч о веома озбиљним стварима. 

Управо на том фестивалу у Ужицу 99. у оквиру 
пратећег програма, представљена је едиција „Савремена 
српска драма“. Главни и одговорни уредник био је и 
председник Удружења драмских писаца Србије. 

Он је истакао да је едиција покренута у председништву 
Удружења драмских писаца у жељи да, ако је могуће, учини 
напор и јавности представи наше савремено драмско 
стваралаштво.  

Тада, зачудо, нисам имао прилику да се сретнем са 
Миодргом Ђукићем, али ту се показало колико је он увек 
био човек са визијом. Оно што је тада говрио, вреди и данас, 
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на пример, упоредио је позоришни однос према домаћем 
драмском писцу са односом других култура у Европи и 
свету. Указао је на чињеницу да се нигде у свету не играју 
страни комади, играју се пре свега домаћи. Од страних, игра 
се мало више класика, али су национална позоришта 
превасходно упућена на савремену домаћу драму. 

У Музеју позоришне уметности, у једном углу, 
разговарао сам и са Душаном Михаиловићем.  

– Предлажем театрима света да у миленијумској ноћи 
играју Шекспира и Чехова – рекао је Михаиловић који је 
свој предлог пренео ITI-ју у Паризу. 

Њега сам раније упознао као редитеља представе 
Велики везир Дервиша Сушића, у Тузли. То је писац који је 
остао у сенци. За разлику, наравно, од Меше Селимовића, 
чији је Дервиш и смрт у драматизацији Борислава 
Михаиловића – Михиза, из 1970. године, поново постављен 
на сцену, у режији Егона Савина.  

Нова, наравно, подела улога. Нови Ахмед Нурудин... 
У одајама Музеја позоришне уметности, водио сам 

разговор за новине са другим истакнутим посленицима 
театра. Ту сам између осталих, видео, после много година 
када сам као гимназијалац одлазио у Народно позориште у 
Сарајеву, редитеља Бору Григоровића. 

Театрон број 96, чији је одговорни уредник био 
директор Музеја позоришне уметности, Миодраг Ђукић, 
објавио је редитељски портрет Борисава Григоровића, 
односно разговор о редитељском опусу који је одржан 
10.јуна 1996. у Музеју позоришне уметности. Говорио је 
Петар Волк који је покушао да се сети онога што је њега и 
Бору Григоровића везивало за неке давне године, још од 
његове дипломске представе у сарајевском Народном 
позоришту, Мандраголе која је скренула пажњу на једног 
талентованог, младог редитеља. Др Волк се присећа и тада 
главне позоришне личности, а то је био Васо Косић. 

Сам Боро Григоровић подсетио је на своје представе, 
поменуо је из сарајевског периода Откриће Добрице 
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Ћосића, поред осталог на Голе мачиће Мирка 
Милорадовића, представу која је била реакција на 1968. 
годину и овенчана првом наградом на фестивалу МЕС у 
Сарајеву. Када је десетак година касније одржан округли сто 
о политичком театру, књижевник и позоришни критичар 
Сеад Фетехагић, на шта је подсетио Боро, тврдио је да је 
прва најава политичког театра управо представа Голи 
мачићи. 

 
Григоровића и покојног Душана Михаиловића 

помињем и због тога што сам сачувао тај број Театрона, 
који је посвећен њима двојици. 

Када сам први пут ушао у просторију директора 
Музеја? Миодраг Ђукић је, повремено, приређивао 
конференције за штампу, на које ја нисам долазио. Најзад 
сам отишао на једну, заједно са колегицом Борком 
Голубовић, сада Требјешанин. Нисам био посебно 
импресиониран, иако се о тим сусретима Ђукића са 
новинарима често причало... можда и због неких већ хладних 
кобасица, загорелих на роштиљу. 
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Глава VI 

  
 
 
 

С О Б А   2 0 6 
 

Као светионик на пучини 
  
 
„Кокошарник“ у вечерњим сатима, стекао сам утисак, 

био је култно место. Много истакнутих људи из театра 
долазило је ту на разговоре или састанке са Ђукићем.  

Тада сам направио и Ђукићев портрет, у  мојој сталној 
рубрици „Портрет недељом“. И... умало да не зглајзамо и 
Ђукић и ја. Додуше није све прошло без последица, бар мени 
се тако чинило, док је Ђука одређенији у свом ставу. Али, 
било па прошло, рекло би се... 

Тим поводом увек се сетим зиме 2007. или 2008. када 
је Београд био под оковима. Пала је ледена киша и оковала 
град. 

Место окупљања више одавно није био „Кокошарник“, 
него „Славија“. По леденој кори, Ђука се са Врачара 
спуштао до Славије, поклизнуо и пао. Од Ташмајдана некако 
сам се дотетурао до Славије и у соби 206 затекао га самог. 
Други нису могли да дођу. Седели смо, уз електричну 
грејалицу. Тек касније, појавио се Зоран Симић који је и 
помогао Ђуки да се врати кући. Мене је поштедео, на тој 
зимској вратоломији, можда... или није имао поверења... ко 
зна. 

Ђука се поклизнуо, али врло брзо опоравио. 
Место окупљања које помињем као „апартман“ у 

хотелу „ Славија“ није, да се разумемо, никакав апартман. То 
је собица са прилично оштећеним столицама и згуљеним 
тапетама прекривеним одборојаним календарима. На столу 
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букет флаша, лозоваче, вискија, коњака... пића која се све 
мање троше. Поред прозора, дуж зидова и на полицама неког 
старог ормара су углавном књиге, највише из едиције 
„Савремена српска драма“ и бројеви часописа „Драма“. Соба 
206 у „Славији“ ипак је постала култно место, после 
„Кокошарника“, и често је пуна – некад нема ни једне празне 
столице или фотеље, упркос томе што су све расклиматане. 
На средини собе је сточић прекривен флашама пића. 

И други су посетили Славију и описали на свој начин. 
На пример, расни репортер Милош Лазић, учинио је то у 
Илустрованој... Он је дошао, како описује, у прохладно 
суботње предвечерје до „Славије“, хотела који се наднео над 
истоименим београдским тргом. Репортер описује мрачан 
ходник са шкиљавим светиљкама, све до собе 206 која му се 
указује као светионик на пучини. У тесној, некада 
једнокреветној соби, репортера су дочекала насмејана лица, 
чланова редакције часописа Драма – Миодраг Ђукић, 
Миладин Шеварлић, Живорад Ајдачић, Биљана Остојић, 
Зоран Јовановић, Момчило Ковачевић, Влада Ђурић, Едуард 
Дајч... 

Ђукић је објаснио, приметивши да је у то тешко 
поверовати, да је плаћање хотелског рачуна јевтиније него 
да су закупили пословни простор. 

Часопис, према оцени репортера, представља 
интелектуални вид протеста, вапај, рекло би се. Ту се уочава 
чудан парадокс демократије који се огледа у привиду да се 
све може, али да ипак постоји ембарго до одређене теме. 
Драма је као часопис малог домета избегла позорност 
институција, али може да представља малу грудву снега која 
понекад најављује лавину, закључује расни репортер Милош 
Лазић, који је дошао на позив публицисте и дугогодишњег 
новинара Политике Душана Тешића. 

И ја сам доводио људе у „Славију“, па и Тешића... 
Један од њих је био Слободан Остојић. Његову књигу 
Систем у променама, економске есеје, објавио је Економски 
институт у Београду. Био је студент са Харварда, сјајан 
писац и економиста, банкар, син Мирка Остојића, дипломате 
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и новинара, директора сарајевског  Ослобођења, амбасадора 
у Пекингу. Своју књигу посветио је Мирку, Мари и Марку, 
оцу, мајци и сину. У тој чудесној књизи, помињу се имена из 
свих сфера, политике, економије, културе, од Стаљина и 
Тита до Кардеља, Горбачова, затим Ноама Чомског, Марка 
Ристића, Горана Бреговића, Моме Капора, Петера Хандкеа, 
Јована Цвијића... и, наравно, његовог пријатеља Бошка 
Јакшића. 

Бобо Остојић се одмах допао Ђукићу који је тада био 
потпуно окренут  и предан својој Републиканској унији и 
намеравао да Слободана Остојића предложи као кандидата 
те странке за председника Републике! 

(Имао сам визију Комитета за информисање 
Републиканске уније срочену у само неколико реченица. 
Према том програму, који  уопште није изгубио на 
актуелности, Комитет за информисање је требало да 
успостави мост између партије и јавности, да, заједно са 
председником партије и директорима осталих комитета, 
усагласи ток припрема и први јавни излазак на политичку 
сцену. Поред уобичајене, модерне политичке комуникације, 
улога Комитета за информисање односила се на залагање за 
модерну државу, на модеран начин, модерним маркетингом. 
Отвореност према свету и светским медијима није могла 
бити запостављена и посебно је истакнуто да се неће 
тражити ни стварати непријатељи, ни у Београду, ни у 
Србији, ни у свету.) 

Када је Бобо умро, млад, окупило се доста света на 
Новом гробљу у Београду. Чину кремације присуствовали су 
чланови породице, пријатељи и међу њима... једна стара, 
крхка жена... Борка Вучић. 

Друштво у превирању лута, али се мора негде 
зауставити и стабилизовати, напомињао је Слободан 
Остојић. 
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Г л а в а   VII 

 
 
 
 

Д Р А М А 
 

Све је допуштено, сем истине... 
 
 

У јесен 2002. појавио се први број Драме, часописа за 
позоришну уметност, драму, културу, науку. 

Уз први број, Миодраг Ђукић је написао: 
„ Драма! Не у изворном смислу, бар не толико као у 

примењеном, као појам човековог страдања и ирационалних 
питања“. 

У свом уводнику, Ђукић указује да живимо у времену 
без критеријума, без илузија, па чак и без наде да ће нам 
будућност открити смисао хаоса који полако али сигурно 
постаје основни атрибут наше епохе. 

„У срушеном Београду, профитери уживају благодети 
демократије. Мафија је разделила национално богатство, 
сиротња – градске контејнере. Све је допуштено, сем 
истине“, пише Ђукић у првом броју  Драме. 

Он, као одговорни уредник, најављује да ће издавачка 
концепција часописа Драма обухватити најшири аспект 
различитих питања из области  културе, позоришта, 
репертоара и драмског стваралаштва, у друштвеном 
контексту који одређује услове креативне слободе и 
приступачности институцијама државе и медијима под 
контролом разних интересних група. 

У име редакције Драме, у уводном слову, Миодраг 
Ђукић позива све афирмисане писце  и оне који тек почињу 
да се професионално баве позориштем, пишући за њега и о 
њему, на искрену сарадњу. 

Као категорички императив, Ђукић је истакао – сукоб 
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са глупошћу, површношћу  и неодговорношћу оних који би 
требало да воде културну политику, да  стимулишу стварање 
талентоване и вредне националне елите и нових вредности, а 
не духовно минорних кланова и њиховог лихварског 
деловања.  

Вињете у првом броју урадио је Владимир Маренић. 
Ликовно решење насловне стране, каква је и данас, дао је 
Никола  Панић... 

Хладно је... само један степен изнад нуле... На Радио 
Београду су пренели честитке поводом католичког Божића. 
Вечерас је поноћка. У београдским излозима трепћу 
кризбани, улице су окићене светлима за новогодишње и 
божићне празнике... 

  
„Пођем кроз траве до најближе падине. 
Пронађем обли камен, седнем, па 
           ћутим. 
Тако је добро бити сам: у даљини неко чека. 
  
Или: 
  
„Добро је бити жив 
И онда 
Кад то отприлике значи: 
Дисати само 
Полако. 
Имати очи 
Чути влат 
Добро је бити жив 
Па ма и тако: 
Све је тихо. 
Срце ћути. 
(Место њега куца песма: 
Тихи сат) 
  
То су песме Стевана Раичковића које је за пети број 
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Драме приредила Биљана Остојић. У том, петом броју, 
поново се оглашаа Миодраг Ђукић, сада са текстом под 
необичним, и рекло би се искривљеним насловом који гласи: 
“Рециклирање демократије“. Али, не, нема грешке, ни 
словне ни неке друге. То аутор, на самом крају текста 
открива реченицом: „На политичком тржишту Србије опет 
преовладава рециклирана роба демонкратије“. 

„Треба само погледати како изгледају, на шта личе, 
шта говоре ликови са малих екрана, треба чути 
самозадовољне солилоквије разних политичких коментатора 
и пророка на радиоталасима, прочитати гомиле којештарија 
у новинама и ревијама и одмах разумети армагедонско-
канализацијске размере друштвене клоаке коју 
еуфемистички зовемо Србија. Мајка Србија у којој српски 
народ живи најгоре, лошије од било ког  народа у свету, 
лошије чак и од било ког Србина који не живи у Србији. 
Тешко је то прихватити утолико пре што не постоји логично 
објашњење за толику трагедију која је условила пропаст 
људи и државе. Додуше, овде живот никада и никоме није 
био лак, али је увек било неке скривене лепоте која се 
откривала...“ тако бележи Ђукић. 

На Ђукићев помен „лепоте која се откривала“ 
извлачим још један фрагмент из Писте, 4. чин, Жена од 
соли: 

  
„ХАРИ: Кад ујутро одшкринеш прозор, запахне те 

мирис живота. Мирис јабука. Лето у Сербији. Све је 
набрекло од рода. Мирис сена на селу. Мирис градских 
паркова и асфалта који су у току ноћи поливали чистачи 
улица. И звона са цркве Светог Марка. Звоњава трамваја, 
аутобуси и троплејбуси...“ 

Но Ђукић је озбиљан аналитичар: „Било је  сликара и 
песника који су сведочили о тој нади и вери у будућност, 
било је снаге да се сагледа пуна ралност и одупре 
опасностима људске и националне изгубљености.“ 

Затим Ђукић вели : 
„Ова катастрофа, на жалост, није поетска метафора, 
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већ сусрет са нечим, у највећој мери непознатим искуству, 
сусрет са еклатантним видовима дехуманизације чији 
инструменти доктринарно вешто демонтирају човека и 
његове вредности, разарајући му чак и генетску 
цивилизацијску матрицу. Ово убиство народа, односно 
програмирани геноцид над његовом етичком структуром, 
изгледа као незаустављива пошаст са апокалиптичним 
одредиштем...“         

  
У својој резиденцији у Переделкину близу Москве 

преминуо патријарх московски и целе Русије, Алексеј Други. 
„Патријарх је умро. То се десило јутрос, изјавио је  5. 

децембра Владимир  Вигиљански, портпарол Московске 
патријаршије.  

Алексеј Други изабран је за патријарха 1990, годину 
дана пре распада СССР.  

Патријарх је сахрањен 9. децембра у Богојављенском 
храму у Москви. Руска црква остаје на прекретници. 

  
У српској православној цркви несугласице међу 

владикама које је подстакао Григорије Дурић... 
Патријарх Павле је, од новембра прошле године, на 

лечењу на Војно-медицинској академији.  
У раним јутарњим сатима, 26. децембра, митрополит 

црногорско-приморски Амфилохије са еписком хвостанским 
Атанасијем посетио је патријарха Павла. Саопштава се да се 
патријарх добро осећа. Амфилоије је причестио патријарха 
Павла. 

Намеравам да позовем Ђуку. Знам да веома добро 
познаје односе у цркви. С неким црквеним 
великодостојницима се чак дружио и даље је близак с њима. 

  
Ускоро ће поноћ, 24.децембра 2008. РТС на другом 

каналу преноси поноћку. Оргуље... Сећање на детињство у 
Сарајеву, проводено поред две цркве. Старије жене 
спуштале су се на путу према цркви низ стрму улицу 
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завејану снегом.  Ципеле или чизме омотале су неким 
крпама, да се не поклизну. 

Никола Перишић, преводилац филмова, звао би ме 
касно у ноћ да каже шта се дешава, јер је слушао Радио 
Ватикан и мени препричавао. Никола је, због рата у 
Сарајеву, отишао у родни Котор и тамо и умро. 

  
У вожњи, нисам чуо да ми звони телефон. Касније сам 

видео неколико пропуштених позива. Мислим да је један од 
њих долазио од Ђуке... Збрка бројева деконцентрише. 

Листам књигу Леон Африканац и читам: 
„Ја, Хасан, син Мухамеда кантарџије, ја Ђовани Леоне 

де Медичи, обрезан руком берберина и крштен руком папе, 
данас носим име Африканац, мада нисам из Африке, ни из 
Европе, ни из Арабије. Зову ме још Гранађанин, Фешанин, 
Зајатин, мада не долазим ни из једног краја, ни из једног 
града, ни из једног племена. Ја сам син друмова, мој завичај 
је караван, а мој живот најневероватније од странствовања. 

Руке су ми наизменице спознале миловање свиле и 
гребање вуне, злато принчева и окове робова. Прсти су ми 
подигли хиљаду велова, усне су ми нагнале хиљаду девица 
да поцрвене, очи су ми виделе како издишу градови и умиру 
царства.  

Из мојих уста зачућеш арапски, турски, кастиљански, 
берберски, хебрејски, латински и пучки талијански, јер сви 
језици, све молитве мени припадају. Но ја не припадам 
ниједној. Ја само Богу и земљи припадам и њима ћу се једног 
скорашњег дана вратити...“ 

То пише у својој књизи Амин Малуф, који на почетку 
цитира ирског песника В.Б.Јејтса (1865-1939) : „Ипак не 
сумњај да Леон Африканац, Леон путник, бејах и сам“. 

Књига је написана као имагинарна аутобиографија, 
полази од истините приче... о  великом писцу. Некако, као 
сага... 

  
Узгред, присећам се како сам писао о Сарајевској 

хагади, под псеудонимом Хари Голд... Просинац... Док смо 
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седели у кафани „Култ“, на Булевару, у „Вуку Караџићу“, 
пришла нам је девојчица и ћутке застала поред стола са 
испруженом руком у којој је држала неку изгужвану 
цедуљицу. 

Миодраг је благо погледао девојчицу и затражио јој 
папир који је потом с интересовањем прочитао. Затим је 
извадио новчаник и пружио девојчици новчаницу, коју је 
она, пребројавајући друге паре, готово немарно прихватила. 
Цело време је, радознало гладајући по кафани, ћутала. 

„Она не уме да говори. Она је нема...“ рече ми Ђука... 
Ко ли ју је послао да проси, питао сам се. 
Сетио сам се те девојчице на Божић, јер се у својој 

посланици папа Бенедикт заложио против злоупотребе деце. 
Свети отац који је служио свету поноћну мису у Цркви 
Светог Петра у Риму, апеловао је за мир, док су агенције 
јављале о насиљу у подручју Газе. Божић у Витлејему. Трг 
јасли у Јерусалиму. Процесију предводи латински патријарх 
Фуад Твал. 

Патријарх српски и архијереји СПЦ у Божићној 
посланиоци упозоравају на болести савременог друштва које 
удаљавају од хришћанских врлина – себичност, саможивост, 
чедоморство, злоупотребљавање природе, кризу човечности, 
величање хедонистичко-утилитаристичких митова. 

Београдски надбискуп Станислав Хочевар је у својој 
Божићној посланици навео: „Треба да се одрекнемо сваког 
зла, лажи, неистине, неодговорности и раздора и да 
наочиглед свих засијамо духом заједништва, мира и 
помирења“. 
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Г л а в а  VIII 

  
 
 
 
 

ЈОРИКОВА ЛОБАЊА 
 

Бог Отац и његов Син 
 

 
Снег... Можда је већ завејао гроб Милана – Миње 

Обрадовића. 
Миња је у последње време своју активност везао за 

Удружење драмских писасца и био један од носилаца 
пројекта „Корак ка позоришту“ који је такође замислио 
Миодраг Ђукић. 

Када му је Миладин Шеварлић телефоном јавио да је 
Миња умро, Ђука је био као покошен. Пустио је сузу. 
Данима је био пренеражен због смрти тог младог човека. 

  
О, јадни Јориче... 
  
…Alas, poor Jorick! I knew him, Horatio: a fellow of 

infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his 
back a thousand times. And now, how abhorred my imagination 
it is! My gorge rises at it. Here hung those lips that I have kissed! 
I know not how oft. Where be your gibes now? your gambols? 
your songs? your flashes of merriment that were wont to set the 
table on a roar? Not one now, to mock your own grinning, quite 
chapfallen? Now get you to my lady's chamber, and tell her, let 
her paint an inch thick, to this falour she must come. Make her 
lough at that... 

                                           
       Shakespeare, Hamlet, Princ of Denmark, act 5, scene 1 
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 Приређен је омаж поводом смрти Миње Обрадовића, 

са изводом из његовог комада. Окупили су се његови ранији 
сарадници, међу којима Предраг Ејдус, Јелисавета Саблић, 
Дејан Мијач, Егон Савин, Снежана Савић... Говорио је 
Миодраг Ђукић. 

Обрадовић је сахрањен у свом Шљивову.  
„Авај Јориче, јадни...“ 
У часопису Драма, број 11, објављен је интервју 

Биљане Остојић са Миланом Мињом Обрадовићем – 
продуцентом и драмским писцем. 

„На Академији сам научио да разликујем Јорикову 
лобању, од лобања које наслоњене брадом на бутне кости 
блистају на кокардама; од оних које стравом из очињих јама 
прете са етикета на отровима или оних који се шепуре по 
свакој бандери на којој пише: опасно по живот. Једино не 
правим разлику између Јорика и оних мученика са Ћеле-
куле. 

Од почивше легенде Станислава Бајића, професора 
историје позоришта, научио сам да је само Јорик вечни 
глумац и да нема тог живог хистриона који завређује улогу 
луде. Од Позоришне академије до данашњих дана, 
опсесивно жудим  да видим сцену у којој ће се Јорик дрско и 
реско брецнути творцу: Слушај ти Шекспирино! Што си ме 
вадио из гроба за коску од улоге?! Одох ја у прах и пепео, а 
ти нађи себи другу будалу!“  

Као критичар Милан Миња Обрадовић је писао о 
драми Светионик Миодрага  Ђукића. 

  
„Драма Светионик Миодрага Ђукића измиче 

ординарном драматуршком тумачењу... Светионик је 
иронична теогонична комедија са прологом у четири чина, 
интермецом и епилогом. Драмом колају Бог Отац, његов 
Син, композитор Петар вепар... ангели... серафими, ђаволи, 
демони... 

У Светионику... Ђукић антиауторитаристичким 
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прилазом Сведржитељу ствара себи својствену, пијадесталну 
духовну теорему у којој се важење моралних закона не чини 
зависним од рационалног увида... Један такав прилаз не само 
да је драматуршки оригиналан до некомпаративности са 
ортодоксном драмском формом и структуром, него је 
тактилно близак религијским етикама које се не могу нити 
доказати, нити побити...“ 

Миодраг Ђукић је веома радознао, али то не показује, 
веома интелигентан, што се одмах, а поготово после читања 
његових текстова, да запазити. И човек који поседује 
изузетне рефлексе. Уз то, поседује промишљеност, 
непосредност, мудрост, искреност. 

У то сам се уверио хиљаду пута. 
Веома је, при том, опрезан, не истрачава, а кад изађе на 

црту, ту је веома стамен. 
Када је ухапшен Радован Караџић, ћутао је; само је 

овлашно, с благом иронијом рекао, отприлике „Ето... 
ухапсише др Дабића...“  

Др Радована Караџића, једног од најтраженијих 
хашких оптуженика који се лажно представљао као др 
Драган Дабић, бавећи се алтернативном медицином, 
ухапсили су 24. јула органи безбедности. 

„Верујемо да вест о хапшењу др Радована Караџића у 
Србији није никога изненадила, уосталом као ни вест о 
отцепљењу Црне Горе, губитку Косова и Метохије...“, речи 
су Миодрага Ђукића. 

Радован се скривао и живео у Београду под лажним 
идентитетом, дугом, седом брадом; живео је у Београду под 
лажним именом, док су га вијали по  вукојебинама, 
пећинама, манастирима и ко зна где. 

Ђукић је знао да сам познавао Радована. Више од 
осталих. 

Нису ме интересовале књиге оних који га никада у 
животу нису срели. Поготово приче да га је био тешко 
препознати. Па, како ће га препознати, кад су га једном у 
животу, или ни једном, видели. 

Добар сам са његовим некадашњим министром за 
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информисање Мирославом Тохољем, који живи и ради као 
издавач. Ретко се срећемо. Последњи пут, на претпоследњем 
Сајму књига у Београду.  

Видео сам и књигу његове преписке са Радованом. То 
је ОК. Он, Тохољ, зна. 

Тохољ је био један од људи који су последњи остали у 
Сарајеву, пред рат. Позвао ме телефоном и питао да ли знам 
шта се збива... Нисам ништа знао. 

Нема ничег чудног у мом познанству с Радованом. То 
је потпуно нормално јер сам био дописник, пратио културу и 
политику. Радована сам упознао као песника који је дошао у 
Сарајево. Висок, мршав... чак ћутљив и на састанцима 
књижевничке асоцијације. Исто тако добро сам познавао 
Стјепана Кљуића, мог колегу који се винуо у политчке 
висине као хадезеовац, уско сарађивао са Фрањом Туђманом 
и ушао у Председништво БиХ. Са Алијом Изетбеговићем 
нисам имао присније односе, изузев што смо једном 
приликом заједно путовали авионом у Брисел. Ту су, 
занимљиво је, били у истој летелици и Радован Караџић и 
Момчило Крајишник... У Бриселу су се појавили Харис 
Силајџић и Никола Кољевић. Одсели смо у хотелу 
„Хилтон“...    

Ђука, поводом информација о хапшењу Караџића, није 
се, у разговорима са мном, пуно бавио том темом.  

Хашког оптуженика Ратка Младића ретко смо 
помињали. Ђукић је близак високим војним круговима, али 
не говори пуно о томе... Уосталом, о Младићу је Љубодраг 
Стојадиновић написао целу књигу. 

Живот иде даље својим током. 
Кровови Београда су се забелели, а улице, мокре, 

црне... 
Заседа Скупштина Србије, расправа о буџету, али и о 

међусобним размирицама. Увече, скупштина наставља рад. 
Пред Скупштином паркирани аутомобили са ситним 
регистарским бројевима, један са полицијским светлима, 
једна амбулантна кола, на крововима аутомобила неочишћен 
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танак слој снега. Оно друго скупштинско здање је у мраку. 
Коњи у бронзи још црњи.  

Пионирски парк, са очишћеним стазама. Около танак 
снег. Здање Новог двора у коме је некада био намаштај у 
стилу „ три Луја“, XIV, XV и XVI. 

Преко, на једном месту на травњаку прекривеном  
првим танким снегом, подигнуто неколико шатора; то 
протестују радници Робних кућа. Постављени су пластични 
тоалети. Непосредно уз монументално здање Новог двора у 
коме је сада кабинет председника Републике. 

Робна кућа у мраку. Поглед према Славији открива 
осветљено велелепно здање храма Светог Саве на Врачару. 
Делује величанствено... споља. 

Једна женица, танко одевена, носи у наручју дете, 
придржавајући га промрзлим рукама. Да ли проси... Пуно је 
сиротиње. С друге стране, допале су ми, са закашњењем, 
информације о тајкунима, богатунима, посебно руским 
олигарсима. Романа Абрамовича сам видео у Дубровнику... 
Јахта са хелиодромом љуљушкала се између Градске луке и 
Локрума. Једног другог тајкуна, видео сам код мостића у 
Плочама. Ишао је у друштву две изузетно лепе жене, млађом 
и старијом. Испред и иза, кретали су се чланови његовог 
личног обезбеђења, очигледно револвераши. Један од њих је 
носио мобилни телефон и одговарао на позиве... То није био 
Абрамович, има их пуно... Уз Абрамовича, у врху руске 
олигархије су Михаил Хордоковски, Владимир Потанин. 
Посебан значај има, изгледа, Олег Дерипаска, рођен 1969. у 
Ђержинском.  Оженио се Полином, ћерком Валентина 
Јумашева који је био шеф  кабинета Јељцину. 

Потанин је један од заинтересованих за РТБ Бор. Сви 
олигарси су постали већински власници великих компанија 
за време владавине Бориса Јељцина... Они су се обогатили 
поставши власници или сувласници минералних сировина, 
нафте, гаса или метала. 

Да ли има неке сличности с нашим приликама и нашим 
тајкунима? 

Намеравам и о свему томе да разговарам с Ђуком, ако 
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у суботу одем... Нисам отишао. Боље... Искористићу другу 
прилику, премда у његовим неисцрпним беседама за то има 
места. 

  
У посве другом контексту, једном свом јавном иступу 

поводом  новинарског питања о паралели с Русијом, која се 
спасавала захваљујући својој елити, додуше поводом 
Отаџбинског рата против Наполеон 1812. Ђукић је 
одговорио: 

– Стицајем околности, испоставило се у историјским 
размерама да Руси нису само камен или кост у грлу управо 
оваквој хегемонистичкој политици Запада, то је Кавказ, то је 
једна стена огромна, која не може да се прогута, и они 
Русију доживљавају као Божију казну, па су учинили све 
што су могли да не би српски народ, који је иначе изразито 
талентован  и који је апсолутно један од најкреативнијих 
народа данас у свету, испољио ту своју креативност ни на 
који начин, него да од српског народа направе, кроз 
Европску унију, народ европских слугу, који би чистио 
бечке и париске и лондонске улице, дакле далеко од помисли 
да Срби стварају своју културу, да пишу своје драме и да их 
играју у својим позориштима, јер би то у суштини потпуно 
онемогућило њихов програм који они спроводе преко ових 
власника петооктобарске  револуције који иначе стално 
покушавају да од себе створе не само демократску власт, 
него и демократску алтернативу за ту власт. 

Затим, поводом изјаве Емира Кустурице да мисли да 
само ЦИА може да организује Србе да изађу у онако 
масовном броју као што је то било 5.октобра, Ђукић вели: 

– Кустурица је, као и сваки велики уметник, паметан 
човек. Он добро прониче ситуацију и лепо види о чему се 
ради... Према томе, све је тачно. Када је реч о нашем 
енергетском потенцијалу, о нашем испољавању отпора, нас 
каналишу Американци преко ЦИА и својих слугу који иначе 
себе називају демократама у Србији већ годинама. Годинама 
нам стварају осећај незадовољства у најширем националном 
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смислу, тако да је право чудо да овај народ није потпуно 
потонуо у беспуће, да се није погубио на том путу којим га 
воде ове вође од Радоја Домановића. То је у  суштини оно 
што је Домановић антиципирао као нашу националну 
слабост, као немогућност да изаберемо међу нама оне 
најспособније и оне најбоље, него се увек опредељујемо 
између два лоша за онога који је мање лош. Али, то је, 
разуме се, само на први поглед, јер нас историја врло брзо 
казни и демантује. 

У драми Хан срећу се Ђакомо Казанова, Марин Држић, 
Евлија Челебија, Мула Мустафа Башескија, фратри, глумци, 
авантуристи, хаџије, ханжија... Лик Аге ме највише 
заокупља, можда и стога што и његовим описом осликавам 
Ђуку: “У пространој одаји седи, на почасном месту, Ага, 
газда хана.“ А ликови који се срећу у тој драми, нису нужно 
савременици. Контраверза? Можда. 

Контраверзе транзиције чине нас сведоцима појава које 
извитоперују. Ђукић, на другом месту, говори о корупцији и 
застрашујућем облику мафије и конкретно о културној 
мафији, која је тако добро организована да јој ни 
институције државе не могу ништа. 

„Интегрисана кроз све поре друштвеног живота, јавне 
медије, установе културе, разне управне одборе у својој 
деструкцији показује такву виталност и ефикасност у 
немилосрдном рушењу традиционалних и модерних 
културних вредности друштва, да се српска интелектуална и 
креативна елита повлачи на саме маргине друштвних токова. 
Данас ова маргинализација хуманистичких вредности у нас 
ствара дубоко осећање духовне инфериорности и психичке 
депресије. Људи су обеспућени, повлаче се у себе и готово 
да нема интелектуалца који се није покајао што је одабрао 
пут материјално осиромашених и друштвено 
омаловажаваних занимања. Професори, лекари, инжењери, 
архитекти, да и не помињемо писце, сликаре, музичаре, 
глумце који своје животе таворе на граници сиромаштва.“ 

  
 Један од веома блиских Миодрагу Ђукићу је Миладин 
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Шеварлић, писац многих драма, чија је омиљена тема, по 
Радомиру Путнику – статус повученог, па и интровертног 
интелектуалца у времену у коме се губе сви морални 
критеријуми. Главни  је уредник часописа Драма. Он, у 
својој најновијој драми Византијски аметист, како 
примећује Радомир Путник, наставља да истражује 
прошлост Србије уверен да је прошлост друго име за 
садашњост. После читања драме Византијски аметист 
Миладина Шеварлића, Ђукић је написао текст под насловом 
„Трагедија српског народа“, објављен у 25. броју часописа. 

„Ах преци, ах Срби, ах савременици, питамо се да ли је 
могуће да се нешто створи и да постоји без инстикта 
самоодржања, са доминантним нагоном за  самоуништењем, 
зар је могуће да постоје генерације народа којима моралне 
вредности, хуманистички принципи и вера у Бога 
истинитога не представљају ништа, већ само  разлог за 
бахату спрдњу и изругивање свему ономе што друге народе 
чува од пропасти у мукотрпној историјској егзистенцији? – 
пита Ђукић који открива где лежи заплет Византијског 
аметиста. 

„Не волимо се међусобно, али често обожавамо оне 
који нас мрзе и презиру, иако они не пропуштају ни једну 
прилику да нам то демонстрирају, ми упорно покушавамо да 
се угурамо међу оне који нас неће, можда и због тога што се 
боје да наше ментално обољење не захвати и њихову 
себично и љубоморно чувану средину. Изоловани смо и 
препуштени сопственом избору: 

Да се прво променимо и прихватимо правила европске 
егзистенције или да се међусобно погушимо и нестанемо у 
сопственом лудилу. Они разумнији мисле да ће нам можда 
Бог помоћи да се опаметимо, али они најразумнији знају да 
нас је Бог, као и Европа, препустио сопственој зрелости и 
одговорности. Али, авај! Наше пијанство не спречава ни 
аметист“, записао је 20. септембра 2008. Миодраг Ђукић.  

Једна од најдрагоценијих едиција која је покренута и 
живи на овим просторима,  захваљујући томе што је њен 
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оснивач и спиритус мовенс Миодраг Ђукић, јесте едиција 
„Савремена српска драма“ чији је он одговорни уредник. 
Изашао је нови том, број 36, и представљен у салону 
Француске 7. 

Међу корицама су комади Владимира В. Предића 
Јесењи ловац, слике са летовања, Миодрага Ђукића 
Фараона и лав, Миладина Шеварлића Византијски аметист, 
Александра Ђаје Било једном у Србији и Ћорава маца 
Мухарема Дурића. Луцидан поговор написао је Радомир 
Путник. 

„Често се у јавности спомиње незавидан положај 
драмских писаца у Србији... “ пише између осталог Путник и 
даље наводи да је извесно да позоришне управе, посебно оне 
у позориштима изван Београда и Новог Сада, не показују 
превелику наклоност према делима савремених српских 
драмских писаца... 

Кад би се повео разговор о театру, између Екермана и 
Гетеа, испливало би оно што не ваља, слабуњаво, осећајно, 
туробно... 

У току ноћи температура се спустила испод нуле. 
Ујутро, у Београду је било минус три степена. Радијатори 
млаки. 

Крлежа је у зимским ноћима сâм ложио своју, како је 
говорио „убогу пећ.“ Вечерао би јетрену паштету, после тога 
пио коњак.... слушао радио, одушевљавао се порцеланским 
гласом Габи Новак. 

Програм на РТС је такав да се не зна који је први, који 
други програм... Без концепције, или се она бар не осећа. 
Старе, предратне серије се и даље врте, као и стари домаћи 
филмови... Битно је да је главни уредник добио неку 
новинарску награду. 

„Новинари, то највеће друштвено зло земље, 
традиционално граде и разарају Потемкинова села, 
сервирајући нам виртуелну ватру демократије која не 
допушта  импровизацију и напуштање демонског кружног 
тока – цирцулус вициосус. Све је спремно за још једну 
превару, суштина је у костимографији, да се стари глумци 
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пресвуку, да се већ евидентна неспособност прикаже као 
нова способност и просперитетна будућност анемичној и 
истрошеној публици српског политичког театра“, вели 
Ђукић. 

Све се то нама једном већ догодило. Тако је насловљен 
текст Бошка Сувајџића о комедиографским световима 
Миладина Шеварлића. Али, значење тог јасног наслова је 
вишезначно и вишеслојно. 

„Дивимо се трагедијама старих Грка, али ако добро 
размислимо, морали бисмо се више дивити времену и народу 
у којем су се могле развити, него појединим писцима“, 
забележено је у избору из разговора Екермана са Гетеом 
(Државно издавачко подузеће Хрватске, Загреб 1950. 
Уредник Густав Крклец). 

Јер, како се наводи између осталог, иако се те драме 
међусобно понешто разликују и премда нам се понеки од тих 
песника чини нешто већи и савршенији од другога, ипак, ако 
се све добро размотри, у суштини, све има једно основно 
обележје. 

То је печат величанственог, вредног, здравог, људски 
савршеног, када мишљење проистиче из велике животне 
мудрости и чврстог опередељења... Уколико тих особина 
нема само у сачуваним драмским делима, него и у лирским и 
епским делима, те ако се налазе и код философа, историчара, 
али и у делима ликовних уметности, онда се мора признати 
да то нису само својства поједине личности... Пуно хвале за 
народну поезију, али и оно што се отело великом Гетеу: „О 
како смо бедни ми Немци“! 

„ Ми Нијемци, ми смо још млад народ“, говорио је 
Гете у своје време.  „У задњем стољећу смо се додуше много 
развили, али ће још неколико стољећа проћи, док у наше 
земљаке продре толико духа и више културе, док она толико 
постане опћом својином, да се и они почну клањати љепоти 
као Грци, да се одушеве за лијепу пјесму и да се за њих може 
казати да је прошло доста времена откако су били барбари“. 

Шта додати, данас, у 21. веку, на све ово. О варварима? 
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О Србији? 
„Од славног историјског датума, 5.октобра 2000, који 

је својим превратничким исходом успео да избрише све 
друге датуме што су чинили окосницу српске историје, 
Србија из године у годину, из дана у дан, све више поприма 
прасећи лик који се овде инсинуира као европски“, вели  
сажето, Ђукић. 

Мамутско културно наслеђе Срба, како у часопису 
Драма, број 5, бележи Душан Тешић Лужански, сваки 
разуман човек, био странац или не, прихватио би као своје. 
Та ће вредност добити званичан карактер и ући у школске 
уџбенике тек пошто је Вук буде изнео пред Европу а она 
сама потврди, одајући јој највиша признања, бележи 
Лужански. 

Лужански је један од људи који се кратко задржао у 
кругу „Славијиног апартмана“. С друге стране, Рашко В. 
Јовановић је веома дуго био у близини Миодрага Ђукића. 
Александра Берчека, кога често срећем у близини 
Ташмајдана, никада ту нисам видео. Колико знам ту није 
долазио. Можда, раније, у „Кокошарник“. Успешан, велики 
глумац, био је једно време управник Народног позоришта у 
Београду. 

Ово је, можда, клизав део: говорити, о некада, раније 
блиским људима Миодрагу Ђукићу. Међу њима је и 
Живорад Ајдачић. Он је, у часопису Драма, објављивао 
ватрене текстове о културној политици Београда у 
транзицији у којима посебно указује на одговорну особу у 
градској култури, Горицу Мојовић, која је "као други 
комунисти, инфилтрирана у структуре власти тзв. 
демократске Србије". Ајдачић Мојовићку издваја и као 
актера у добро познатим "случајевима" од оног са Гојком 
Ђогом и забране његових Вунених времена, именовања 
управника и директора институција културе и од откупа 
књига до коктела у Градској скупштини. Међу њима је 
некадашњи Ђукин возач или пратилац, Земунац, чијег имена 
не могу да се сетим. Ђукић о њима никако или ретко говори. 
Уколико се то и деси, онда говори углавном умерено, с 
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дозом поштовања и прелази на другу тему. 
Радије, иако је и то осетљиво, говори о посетама др 

Веску Савићу; живописно говори о људима који су тамо 
долазили, атмосфери која је владала на тим сеансама. 
Између осталог, веома радо и често говори о владици 
Филарету и осталима који су се тамо окупљали, 
професорима, политичарима, писцима... и другим 
контраверзним личностима и њиховим опредељењима и 
дилемама. 

Напетостима и двосмисленостима обилује грчка 
трагедија. 

Трагедија у Грчкој, како нас уче Жан Пјер Вернан и 
Пјер Видал-Наке (Мит и трагедија у античкој Грчкој, 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски 
Карловци, 1993.) јавља се крајем VI века. „Још и пре но што 
је протекло сто година, трагичко надахбуће је усахло и, кад 
је у IV веку, Аристотел узео да јој у Поетици утврди 
теорију, она више не схвата шта је то трагички човек, који 
му је такорећи постао туђ. Појавивши се после епопеје и 
лирске поезије, а повлачећи се у часу кад тријумфује 
филозофија, трагедији се, као књижевни род, указује као 
израз једног особеног типа људског искуства, повезан с 
одређеним друштвеним и психолошким околностима“. Али, 
не треба ићи предалеко. 

Уосталом, као експерт за античку драму могао би се 
узети др Едуард Дајч, а он, у петом броју часопису „Драма“ 
то овако замишља: 

„Нема области у уметности у којој влада већа 
произвољност, немаштовитост, трапавост, у којој царују веће 
заблуде од оне у којој се изводе хеленске драме“. 

„Тачно је, додуше“ – наставља оштроумно др Дајч – 
„да нема  видео записа из епохе да бисмо утврдили прави 
начин извођења хеленских трагедија, али нема видео трака 
ни из Шекспировог времена но, ипак, лутања су 
неупоредиво мања. Када се помене било који Шекспиров 
јунак сваки иоле школован грађанин зна његове основне 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 58

карактеристике, али кад би се такво питање упутило о 
Еврипидовим ликовима на њега би могао да одговори само 
неки зналац, али и тада, најчешће, погрешно“. 

„Савремена српска драма“, као едиција Удружења 
драмских писаца Србије, на чијем челу је Миодраг Ђукић, 
изнедрила је близу 40 свезака. У свакој свесци је по пет-шест 
драма. 

Седећи у „Култу“, Ђукић се присећао како је наставио 
традицију Бранислава Нушића, оснивача Удружење 
драмских писаца Србије. Ђукић је то шире објаснио у једном 
разговору, опет у „Петрограду“, када се сетио Ђорђа 
Лебовића, Александра Поповића, Душана Ковачевића, 
Радослава Златана Дорића. Златана сам видео кад је дошао у 
Сарајево, као млад редитељ, пун елана, сестра му је била 
угледна глумица Катарина Каћа Дорић. Њен муж истакнути 
теоретичар књижевности Зденко Лешић, брат Јосипа 
Лешића који је био ожењен младом глумицом по имену 
Равијојла. По имену виле из народне песме... 

Затим је Ђука поменуо имена још значајних писаца, 
између осталих, Александра Обреновића, Миодрага Зупанца, 
Синишу Ковачевића, Душана Савковића... 

Један од најзначајнијих писаца је и Миодраг Илић, 
двоструки добитник Нушићеве награде. Као и Милан 
Ковачевић, Леон Ковке, актуелни уредник едиције 
„Савремена српска драма“. 

  
Политичка ангажованост била је веома присутна код 

Пинтера о чему у том броју Драме из 2005. пише и Живорад 
Ајдачић... 

Политичка ангажваност драмског писца Миодрага 
Ђукића веома је изражена. Али, истовремено, Ђукић прати 
свеукупну драмску продукцију и као одговорни уредник 
Едиције. 

О, рецимо, стваралаштву Душана Ковачевића, пише у 
часопису Развитак бр. 4-5, из 1989. Пре две деценије, дакле. 
Напомиње да га је фантастично обиље бесмислица, које су 
написали неки иначе паметни људи о драматургији Душана 



                                         Зима једног лава 
__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                         

 
 

 
59 

Ковачевића, натерало да се на неки начин уврсти међу оне 
који  имају штогод да кажу о овом драмском писцу и 
његовом делу. 

„Када се појавио на сцени Атељеа 212 овај, тада млади 
човек, одмах је доживео неправду да буде тумачен на један 
примитиван начин, игром која је деградирала заиста танано 
уткан подтекст и прецизно написан дијалог, коме готово да 
нису ни били потребни глумци, као делима, рецимо, Чехова, 
или Шекспира. И као што иначе бива са сјајним 
Пиранделовим комедијама, када глумци почешће збуне него 
што проведу публику кроз њихове генијалне лавиринте, тако 
смо и ми, заведени Жаријевским типом игре, помислили да 
се родио писац посве нов за нашу културну традицију, неки 
грангињолски надреалистички комедиограф, писац 
сценарија, како је и сâм говорио о комаду Маратонци трче 
почасни круг, писац менталитета и атмосфере једне  
ексклузивне декадентне средине. Публика, заведена 
псовкама, којих иначе има далеко мање у комаду, и 
анималном импровизацијом дијалога, карактера, прецизно 
изграђених сукоба несрећника Ковачевићеве црне комедије, 
односа без суштинског јаза упропашћених генерација које 
симболизују судбину читавог српског народа, иако није 
импоновала, била је одлучујући фактор блиставог успеха 
Душана Ковачевића...“ 
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Г л а в а  IX 

 
 
 
 

ПУТ ОКО СВЕТА 
 

Пинтеров Рођендан и смрт.- Фауст у интегралној верзији. 
  
 
Би-Би-Си је 25. децембра јавио да је чувени драмски 

писац Харолд Пинтер преминуо у 78. години после тешке 
болести. Пинтер је био свестрана личност, глумац, песник, 
сценариста и режисер. 

Случајно тог дана, листајући старе бројеве часописа 
Драма, у броју 13, наишао сам на текст управо о Харолду 
Пинтеру који је потписао Леон Ковке, поводом  Нобелове 
награде за књижевност аутору Рођендана. Ковке пише 
занимљив текст о томе како је Пинтер рођен у радничком 
делу Лондона, о томе како је одбио да служи војску, 
његовим комадима, глуми под псеудонимом Дејвид Барон, о 
драмама које су, како вели Ковке, „записи о личном агону и 
напетости у потрази за истином“.  

Да није бежао од истине, поткрепљује и део из Би-Би-
Си-јевог извештаја у којем се подсећа на Пинтеров Рођендан 
– после шест дана извођења, на представу је дошло само 
шест гледалаца и они су чинили сву публику. Пинтер је сам 
признао да „то није охрабрујући почетак.“ 

Ово, и не само ово, казује колико је Ђукић је у тренду 
светских збивања.  

Та збивања помно сам пратио неко време. Приликом 
промоције у виду концертног извођења Ђукићеве драме 
Лабудово језеро, омакло ми се поређење са  филмом 
Вештице из Иствика. 

Иствичке вештице, као и све вештице – лете, запазио 
сам поводом лондонског хита, мјузикла сер Камерона 
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Мекинтоша. 
Махом смо сви деца рођена у прошлом веку и сада смо 

крочили у нови меленијум. 
На прелазу векова и миленијума, пажњу је привукла 

представа која је трајала цео викенд. У Хановеру је, поводом 
Светске изложбе, Гетеов Фауст приказан у  интегралној 
верзији, а представа је трајала 21 сат. 

Реч је о првој поставци Гетеовог дела у целини, а 
редитељ је био Петер Штајн. 

Фауст је дело у које је Гете унео највише дубине и 
изражајности. Представља синтезу личних искустава аутора, 
сна о свету, космичке драме, борбе сила добра и зла. 

Претходне 1999. године светски хит Мачке, добиле су 
наследника. Сви су на лондонском Вест Енду сјали од 
задовољства и шминке, на премијери мјузикла Краљ лав. 

Лав је постао звезда, а светлости позорнице под којима 
се одиграва драма и љубав у савани, попут дуге премошћује 
песма у којој се каже „Можеш ли ноћас да осетиш љубав“. У 
свету уметности пажњу је привукло и музичко лето у 
Италији 2000. које је било у знаку Вердија и Пучинија. 

Врело топло лето у Лондону, било је те године 
зачињено, што је уобичајено у свету јавних личности и 
звезда, причама о разводима и новим романсама. Глумица 
Џери Хол, познатија одраније као манекенка и супруга  
једног од Ролингстоунса, Мика Џегера, припремала је нову 
премијеру, на Вест Енду, хит представу Дипломац. 

Иако су тих дана кружиле приче или трачеви о 
размирицама и лошим односима између Џегера и Холове, 
показало се да те приче имају и другу страну. Глумица је 
учећи улогу имала свесрдну подршку свог бившег мужа. 
Иако са 44 године, Хол, бивша манекенка, изгледала је сјајно 
и истицала да заслуге за то има њен тренер фитнеса. Оба 
мушкарца добила су тако важне улоге у животу лепојке, док 
се бивши муж бавио садржајем драме, тренер је чинио све да 
њено тело, у томе су се сви сложили, изгледа фантастично. 

У Дипломцу, познато је, има сцена свлачења. Главна 
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јунакиња је одевена у црну, елегантну хаљину, на прстима, 
на врату и грудима блиста јој накит. Треба да се појави нага 
на сцени. То је сцена која је налик партији покера. Сви адути 
у Дипломцу улажу се у ту сцену. 

  
Очеви и синови, драматизација романа руског писца 

Тургењева приказана је на салцбуршкој сцени. Раније, 1987, 
северноирски драматург Брајан Фриел адаптирао је роман 
Тургењева и представа је приказан у Лондону у Краљевском 
националном театру. 

  
Уметност није обичан посао. Треба имати душу, 

уметничку душу, инвентивност. 
Треба се сетити. Као што је, рецимо, Пабло Пикасо 

урадио: узео је управљач и седло бицикла, спојио их и тако 
је настала чувена Глава бика. Оно што је требало да буде и, 
некад био, бицикл, постало је скулптура. 

Уметност не може без контраверзи. 
Глумица М.М. остала је енигма. Привлачили су је 

писци и књиге. Била је жена истакнутог драмског писца 
Артура Милера. У својој 85. години Милер је, предводећи 
делегацију америчких писаца, посетио Кубу ради 
побољшања контаката интелектуалаца две земље. 

Кубанцима је Милер био познат као бивши супруг 
покојне звезде америчког филма Мерлин Монро, а његово 
најпознатије дело је, свакако Смрт трговачког путника. 
Милер је дошао на Кубу са својом супругом, фотографом 
Инге Морат... 

На сценама београдских позоришта, игран је Милер, 
често. 

И, то је повратак са светске сцене на ове просторе. Као 
онај Јованче Мицић, у  Нушићевом Путу око света. 

У овом кратком погледу на далеки, модерни свет било 
је речи о разводима. 

Пре више од сто година, није било разлике. То 
искуство разлаза, доживео је чувени шведски драматичар 
Август Стриндберг, заљубљен у знатно млађу норвешку 
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глумицу Харијет Босе, с којом се оженио, али од које се и 
развео. О томе је велики писац оставио трага у свом 
дневнику (који је делом објављејн у часопису Драма). Ту се 
наилази на прво телепатско „општење“ са Б. (Босе), а у 
часопис су исечци доспели из архиве М. Мирковића. 

 
„12. фебруар 
Прошле ноћи нелагодност. Пробудио се у два. (Имао 

сам је кад ме је потражила). Моја телепатска веза са Б. 
стравично се интензификује. У својим мислима живим 
искључиво са њом. (Молим Бога да разреши ово). Прети да 
прерасте у катастрофу... 

  
14. фебруар 
Демони знају да се преруше у анђеле... 
  
6. мај 
Ожењен по трећи пут, после зарука, пуних дивних 

тренутака и храбрих борби против ружног. Наш долазак 
кући у собу пуну цвећа и јарко осветљен стан био је као 
бајка. 

  
7. мај 
Хармонија 
  
8. мај 
Она каже да сам прави муж за њу у сваком погледу! И 

сигуран сам  да је она створена за то. Зовем је својом првом 
женом... 

  
30. мај 
Објашњавање. (Спавање у одвојеном кревету)...“ 
  
Толико од Стриндберга. 
А на Нушићевом терену?                          
Када је пре једног века, 1908, приређен на Ади 
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Циганлији велики бал, никао је мали град, а у  једном 
павиљону, на иницијативу Бранислава Нушића, подигнут је 
и „бракоразводни павиљон“. Ту су биле сортиране и 
изложене све врсте бракоразводних разлога и продавале се „ 
на велико“ и  „на мало“... 

О томе је Нушић писао у свом фељтону, а занимљив је 
детаљ – посета сабору тадашњег владара Петра Првог 
Карађорђевића. Краља је дочекао и поздравио Бранислав 
Нушић. Суверен је с интересовањем посматрао шта је то 
Нушић организовао на Ади поводом „Тројичког сабора“. 

Свечаност је потрајала дуже него Ивкова слава... 
Данас, сто година после „Тројичког сабора „ који је 

организовао Нушић, Ада Циганлија изгледа пуно другачије, 
као модеран рекереативни центар, са голф теренима, 
посебним простором за роштиљ, бициклистичком стазом, 
фенси кафићима уз саму обалу језера. Када се погледа заиста 
личи на море, београдско море. 

Култно место, сплав „Црних пантера“ на Ади, нестао је 
у пламену. Кажу да ће нићи нови. 

„Како је мало од оног што се збило, написано, а како је 
мало од написаног спасено“.  

Једна је од мисли забележених у Екермановим 
разговорима са Гетеом. 

Ови разговори с Миодрагом Ђукићем нису бележени. 
Једноставно, текли су. Пуно тога је протекло, мало остало у 
памћењу. Али, сваки нови сусрет с њим представља догађај. 
Два таква сам поново пропустио, одлазак у „Славију“ и на 
промоцију Драме у Француској 7. 

Али, вратимо се Нушићу, којег Ђукић следи и поштује.  
Удружење драмских писаца Србије сматра се 

наследником предратног удружења драмских писаца (УЈДА) 
чији је оснивач и први председник био Бранислав Нушић. 

Миодраг Ђукић је иницирао, причао ми је о томе, 
подизање споменика великом комедиографу, у паркићу 
испред зграде Народног позоришта у Београду. Споменик је 
откривен 22. јуна 1991. године. Нушић са шеширом, 
испруженом ногом и левом руком у којој држи штап... све у 
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бронзи. Иза њега је, у другом паркићу, Васа Чарапић са 
руком на дршци сабље, још неисукане. 

Удружење, на чијем челу је Миодраг Ђукић, као један 
од својих највећих пројеката сматра установљење Нушићеве 
награде. Конкурс за доделу те награде први пут је расписан 
1980. године, а први лауреат био је Драган Томић, за драму 
Раскршћа. Тај писац, ако сам га добро схватио, стално живи 
на реци. Оснивач је Театра на Сави. Има теретану, свако 
јутро трчи обалом реке... 

 Милан Миња Обрадовић, као критичар, записао је 
поводом Томићеве драме Сабља двосеклија да је тим 
комадом „један тако значајан писац као што је Томић, позвао 
и призвао своје колеге на једно некошено тематско поље, на 
једну Савску обалу на којој до сада нису бујали такви 
тематски оквири. 

На обалу на којој сукоб хомо политицуса и хомо 
еротицуса  носи обрисе фатализма и неминовности .“ 

Видео сам Томића  једног лета на обали Саве, а иначе 
стално га виђам приликом састанака удружења писаца. 
Делује озбиљно, понекад је подсмешљив, као и сви писци 
комедија, самоуверен, очигледно са траговима некадашњег 
утицаја. 
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Г л а в а      X 

 
 
 
 

ДВА   РАБА 
 

Хроничар са Дедиња 
  
 
Пењем се уз Скадарлију, од Бајлонијеве пијаце. Упркос 

хладноћи, народ као да је мало живнуо, пред Нову 
годину.Тезге пуне јужног воћа, мандарина, сувих смокава 
али и јабука... Печено месо, залеђена риба, скуша... На 
пијаци свирају трубачи. Купујем воће, а потом белу сланину, 
шварглу, чварке. Пре тога у самопослузи купујем јогурт са 
„нула одсто млечне масти“. Док поред мене пролазе остали 
купци, иако није место прикладно за велике мисли, на ум ми 
пада део из књиге Добрице Ћосића Време змија. Он, ако се 
добро сећам, описује посету самопослузи, куповину 
намирница и о томе како пуни велика колица, док други тек 
понешто стављају у пластичне корпе. Потом одлази да гледа 
телевизију и – пренос бомбардовања од стране НАТО 
авијације... Затим се спрема да сиђе у подрум, носећи 
столицу... И тако у круг... Не знам шта да кажем. Поменуо 
сам то једном приликом Ђуки... нисмо се пуно бавили тиме. 

И док смо ми, безразложно остали опрезни, други су се 
беспоштедно острвили на Оца нације. И на ову, шесту књигу 
Пишчевих записа, такође. 

„Хроничар са Дедиња“, сељак, писац, комуниста, 
ратник, националиста, интелектуалац, политичар, месија, 
Србин, верник и неверник и како све нису називали Оца 
нације, оспорен је и поводом ове „саморефлексне“ књиге 
иако се њоме препоручивао као сведок. 

Из Скадарске улице прелазим у Француску, ка  
споменику Нушићу. Један човек води бернардинца. Виђао 
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сам у врелим летњим данима тог огромног пса како се једва 
вуче, а сада је врло живахан. Псу рођеном да живи у снегу не 
може да прија топла клима. Као што ни Помету не би годила 
београдска кошава...  

  
У пролећном броју часописа Драма 2006. године, 

објављена је Нушићева песма Два раба, због које је робијао, 
пренета из Новог београдског дневника од 6. маја 1887. 
године. 

  
„Српска децо, што мислити знате  
Из овога поуку имате. 
У Србији прилике су таке, 
Б а б е  с л а в е , п р е з и р у   ј у н а к е. 
  
Зато и ви не муч'те се џабе,  
С р п с к а  д е ц о  п о с т а н и т е  б а б е“. 
  
Рашко В. Јовановић, поводом драме Братислава 

Петковића Les fleurs du mal, у којој је и неколико података о 
Нушићевом именовању за службу у битољском конзулату, 
након пуштања из затвора у који је послат због Два раба, 
каже: 

„Као што је познато, у тој песми Нушић је упоредио 
две сахране. На првој, када је сахрањена мајка пуковника 
Драгутина Франасовића, присуствовали су сви ђенерали, 
више министара, па и сâм краљ Милан Обреновић. За дан-
два, на сахрани мајора Мијаила Катанића, хероја из битке 
код Нешковца, једва да је било кога од званичника. А 
Катанић је у Српско-бугарском рату, када су Бугари 
преотели у борби пуковску заставу, храбро упао у редове 
непријатеља и успео да знамење преотме. Али, опкољен 
бројним бугарским војницима, одупирући им се са заставом 
у рукама, сав избоден бајонетима, Катанић је, напокон, био 
савладан и заробљен. Био је то један од ређих подвига наше 
војске у сливничком поразу 1886. Владан Ђорђевић, који је 
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како по свему изгледа, Нушићу и скренуо пажњу на ту 
неправду према јунаку  који је годину дана после боја, због 
неисцељених рана, умро, написао је у Отаџбини да је 
Кајганић сахрањен „као какав мајор који је цео свој век 
провео провијант-магацину“. То је разљутило Нушића који 
је написао своју познату алегорично сатиричну песму...“ 

Иако је песму потписао псеудонимом Гасарче, 
полиција је врло брзо установила да је њен аутор Нушић, 
који је због те песме осуђен пред варошким судом у 
Београду (судија Коста Христић) на два месерца затвора. 
Пресуду ће потом касациони суд, како истражује др Рашко 
В. Јовановић, преиначити на две године! 

Почетком 1888. Нушић је, по писању др Рашка В. 
Јовановића, упућен у Пожаревац на издржавање казне. 
Пошто је 22. априла 1888. краљ Милан помиловао Нушића, 
он је напустио пожаревачки казнени завод, одлежавши у 
затвору три месеца и десет дана... 

„Бранислав Нушић припада књижевницима који се 
нису прославили само литерарним делом него и животом. 
Живео је дуго и интензивно. Био је бунтовник, ратник, 
револуционар, критичар и поданик четири српска владара. 
Пропутовао је својим пером кроз све књижевне родове; од 
новинских цртица, преко приповедака, песама, драма, есеја и 
путописа, па све до романа, оставивши за собом грандиозно 
дело саздано од скоро хиљаду цртица и приповедака, преко 
четрдесет драма и једночинки, романа, све сабрано у 25 
књига целокупних дела у издању Геце Кона...“ 

Овде прекидамо овај говор који је беседио Леон Ковке, 
на Нушићевом гробу 2002. године. Јер Геца Кон се помиње и 
поводом великог брода који тоне, а то је „Просвета“.  

Миодраг Ђукић, као директор „Просвете“ отворио је 
књижару у Косовској улици. Сада је књижарски излог 
облепљен неким папирима, из њега су повађене књиге, 
књижара испражњена. Ко зна шта ће се десити с тим 
простором. 

Чувена књижара, у центру града која носи име Геце 
Кона, такође је у опасности, док „Просвета“  тоне. Шта ће 
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бити? 
Одједном, изненада преокрет. У Косовској улици 

поново блеснуо излог књижаре „Бранислав Нушић“, књиге 
уредно поређане. Две продавачице седе, пију кафу и гледају 
кроз излог. И у Кнез Михајловој промена, књижарски излог 
поново претрпан. Пуно је књига. Права скрибоманија у 
земљи у којој има неписмених. Пуно је и  продавача књига, 
више него купаца. Мирише кафа... једна продавачица 
саопштава другом продавцу да се неће радити за 
новогодишње празнике. 

„Слатко је ништа не радити“, каже италијанска 
пословица, dolce far niente! 

А Леон Ковке у наставку своје беседе о Нушићу  каже: 
„У књижевност је ушао на крају једног и почетку 

другог столећа, као припадник бунтовне генерације писаца. 
Оно што је за многе српске писце остало само парола, 
младалачки протестни гест, Нушићу је постало животна 
судбина. 

Исмејавање, иронија и отпор према малограђанском 
друштву, које је распето између власти и масти, његов је 
радикални и револуционарни став и поглед на свет. Он је 
стварао литературу интензивније него многи јер је у њој и 
живео. О томе нам сведочи његов живот. Он из талога 
баналног и обичног, свакодневног живота, бира бисере 
хумора и гротескне комике. Захваљујући хумористично 
узвишеном, нушићевском велтаншаунгу, ствари се 
појављују такве какве јесу, ситне, неугодне, обичне, лишене 
патоса и лажног претварања. Његов израз, налик је на дечји 
узвик из Андерсенове бајке: Цар је го!“ 

Леон Ковке је ово изговорио на Нушићевом гробу, 19. 
јануара на парастосу који Удружење драмских писаца 
организује сваке године на дан Нушићеве смрти. 

Волео сам пливање и у хладној води учествовао у тим 
„зимским радостима“. А онда сам, једне зиме, о Богојављењу 
скочио у ледену воду заједно са момцима који су пливали и 
утркивали се ко ће пре да стигне до крста. Вода се 
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заталасала, узбуркала, момци су јурнули кроз ледено језеро 
на Ади Циганлији. Побегоше ми, нисам могао да их стигнем. 
Заостао сам, помислио сам. Е, пре бар три деценије, не би 
они стигли мене... тада се још нису ни родили... овако... 

„Богојављење је дан када се отварају небеса и Дух 
Свети, као голуб слеће доносећи нам поруку: Ово је Син мој 
љубљени који је по мојој вољи“.  

Поред низа ауторских дела, Ковке је аутор и познате 
серије Коцка, коцка, коцкица. Када је представљена књига 
Леона Ковкеа, с једноставним насловом Шест драма, поред 
познатог глумца Бранка Коцкице, дошли су и многи други 
уметници, писци, новинари... 

На једној старој фотографији снимљеној на гробљу, 
одмах поред Ковкеа, у снегу стоји Миодраг Ђукић, 
захваљујући коме се, сваке зиме и обележава Богојављење, 
поред Нушићеве вечне куће. 

Поводом Ђукићеве драме Светионик, која је доживела 
промоцију као књига, а не како доликује драмском штиву, на 
позорници, Радмир Путник је приметио да Ђукићева дела 
немају подршку позоришног лобија. Не само зато што се 
Ђукић одриче  сценске површности и забављачког театра, 
већ отуда што су његове драме захтевне и траже од извођача 
и тумача приљежност, студиозан рад и интелектуални напор 
коме наши позоришници – осим изузетака – нису склони.    

Изгледа да Ђукићу нису склони ни новинари, ни 
уредници новина и телевизије, иако  сваки његов наступ 
привлачи општу пажњу у сваком погледу. У једном од 
интервјуа који су успели да пробију баријере, Ђукић је, по 
обичају отворено, проговорио о  актуелним збивањима и дао 
одговоре на сва постављена питања, без узмицања. На 
питање о запостављању домаће драмске литературе и откуд 
та потреба у позориштима да се веома ретко и веома мало 
изводе дела домаћих драмских писаца Ђукић је, на ТВ 
Палма плус, 16. фебруара 2008. одговорио: 

„Па кад би релевантни српски писци писали драме које 
одговарају њиховим програмским прокламацијама, њиховим 
репертоарима, вероватно би они играли и савремену домаћу 
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драму. Међутим, пошто то није случај јер је реч о писцима 
који су потпуно освешћени, о људима који остварују висок 
драмско-поетски ниво у својим делима, они просто, и 
њихова дела, не долазе у обзир када је реч о стављању тих 
дела на репертоар наших националних театара. Пошто је све 
перверзно, знате, и све је потпуно обрнуто, онда је врло лако 
доћи и до закључка о чему се ради. Њима не одговара  
никаква афирмација српске духовне супремације на 
уметничком плану. Једноставно они врше притисак над 
српских духом са истом тенденцијом, програмом и намером 
са којом нам данас, сутра, одузимају Косово.“ 

Миодраг Ђукић оставља траг у историји политичке 
културе; што се дубље залази у поље његовог деловања, 
анализирају његове беседе, интервјуи, отвара се лепеза 
других ликова у сазвежђу уметничких величина, посебно 
оних из театра. 

Када сам се сусрео са глумицом Ружицом Сокић у 
Атељеу 212, одмах сам увидео да је њено лице – лице 
глумице. Своје изражајне могућности исказала је у разним 
фаховима. Писао сам о њој и о томе шта ми је говорила, о 
игри у свим београдским позориштима... А онда сам, после 
низа година, застао пренеражен, када сам, у Драми наишао 
на њено потресно сведочење о Александру Аци Поповићу. 
Истакнути драмски стваралац, чија је Трка с временом 
објављена већ у 2. књизи едиције "Савремена српска драма",  
губио је сопствену трку са животом. Утркујући се паралелно 
са бригом да нађе новац, да не умре гладан.  

Вољом судбине, видела га је на самртном одру. 
„Очекивала сам да ћете устати и да је то нека ваша 

ујдурма. Везали су вам неку мараму преко браде и главе, 
панталоне су вам на пола биле навучене... У ћошку пола џака 
кромпира...“ Тако велика глумица описује малу гарсоњеру у 
којој је живео и умро велики писац Александар Поповић. То 
је, како каже Ружица Сокић, „једна од епизода нашег посла и 
апсурда, који су неумитни пратиоци наших живота у 
времену које су, како каже Пекић, појели скакавци“. 
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Довиђења маестро... Живот је глума, глума је живот. 
Глумце су, ваљда, као што врли Нушић вели, зато што 

казују велику реч истине под шареним и лажним орнатима, 
назвали свештеницима Талијиним.  

Миодраг Ђукић све то зна, познаје живот, људе и 
њихове судбине, то се огледа у његовим очима. 

  
СОЛАК: Била је тамна ноћ. 
АГА: Све је било у сенци. 
СОЛАК: Живот је сенка. 
АГА: Све је јаче од човека. 
СОЛАК: Човеку остаје да се копрца. 
... 
СОЛАК: Хоћеш ли пиће? 
АГА: Нећу. 
СОЛАК: Зашто? 
АГА: Још су ми уста пуна пива и вина (подругљиво на 

свој рачун). Колико сам попио, још ми све није испарило из 
уста. 

                                      (М. Дурић, Хан, III чин, сцена 1.) 
  
  
Појава Миодрага Ђукића није метеорска, него 

звездана. Метеори блесну, пролете, звезде остају. 
  
На сцени су Зуко и Мула. 
ЗУКО: Како би описао  Агу? 
МУЛА: Чудан човек, несвакидашња појава. 
ЗУКО: И још..? 
МУЛА: Опасан човек... 
ЗУКО: И шта још? 
МУЛА: Моћан човек. 
ЗУКО: У чему је његова моћ? 
МУЛА: Не показује је... 
ЗУКО: А власт? 
МУЛА: Пао је и у ту замку. 
ЗУКО: Шта још? 
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МУЛА: Пио је, блудничио... новац, жене... ништа га 
није мимоишло. 

ЗУКО: Ни патња? 
МУЛА: Ни патња... 
  
                                       (М. Дурић, Хан, IV чин, сцена 2) 
  
  
Гране у паркићу окићене ињем. „Пало иње по нама...“ 

– пева Жељко Бебек... 
Седимо, нас неколицина у „Славији“, соба 206, а 

Миодраг Ђукић изненада упита: “Господо, знате ли шта је то 
хумор? Шта та реч означава?“. Тајац. „Хумор, господо, па то 
вам је сок“. 

Сви одобравајући климамо главом... Касније, тражим 
речник енглеског језика Мортона Бернсона, листам... слово 
х... хумор – хумор... Хм... Затим тражим Essential English 
Dictionary. Хумор – humour...it is funny and makes you to 
laugh... Постоји амерички и енглески смисао за хумор, који 
се разликују, чак се другачије и пишу. 

Тражим даље. У речнику страних речи Братољуба 
Клаића, наводи се да хумор значи телесни сок, влага, 
текућина, а у латинско-српском речнику Јована Ђорђевића 
стоји објашњење да је хумор – влага, мокрота. Идем даље. 
Humor bacchi... па то је вино, humor lacteus је млеко, а humor 
roscidus је роса... Код Вујаклије, хумор је, такође, између 
осталог – сок. 

Господин Миодаг Ђукић заиста има необичан смисао 
за хумор. То се огледа у сваком разговору с њим и у 
његовим драмама... 

Свет Бранислава Нушића је, највећим делом, 
комедиографски. „Оно што је никло из првог мог осмеха, 
прошло је кроз живот са осмехом на уснама, гледајући све 
око себе веселим погледом и ведре душе“, каже Бранислав 
Нушић у својој Аутобиографији. 

Комедија као драмски род, развила се, наравно, најпре 
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код старих Грка. На сцени су приказивани на шаљив или 
подругљив начин смешне или негативне стране из 
свакодневног живота. 

Пролазећи кроз историју комедије, наилази се на 
позната или заборављена имена, почев од Доранина 
Епихарма, преко Кратина, Еуполиса до Аристофана... Птице, 
жабе... облаци... Ђукић, пада ми на памет, у својим драмама 
носи пуно знања и умећа тих  мајстора комедије од искона. 

Античку комедију прерађивали су Римљани. Кад је 
Рим пропао, пропаде и комедија... Средњи век је заклонио 
поглед од комедије. Као да у то време људима није било до 
смеха, иако неки уважени професори тврде како је средњи 
век – леп век. Интерес за комедију оживљавају хуманисти, 
време ренесансе је враћа из живота на сцену. Макијавели 
пише Мандраголу, а касније се у Италији ствара comedia del 
arte, нова врста позоришне игре. 

 
Писци комедија инспиришу се римским ауторима, 

Плаутом на пример. Јавља се Шекспир са својим Сном 
летње ноћи, Млетачким трговцем и Како вам драго... Ако 
вам је драго, може се ићи даље од Шекспировог савременика 
Бена Џонсона аутора дела Волпоне у коме „шиба“ пороке 
свог времена, сујеверје и грамзивост, до Томаса Декера и 
његових слика Лондонаца, па даље до Оскара Вајлда, Џорџа 
Бернарда Шоа... Велики француски комедиограф Молијер, 
смеје се тврдицама, помодарству, лажној учености. Руски 
писци комедија такође извргавају руглу полтроне, 
каријеристе... Фонвизин, Гогољ, Мајаковски. У 16.веку 
долази Држић, а у 19. Стерија, а у 20. веку Нушић. 

Испада да је ова планета – земља смешка... Да ли? 
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Г л а в а   XI 

 
 
 

ДИСИДЕНТСКИ САЛОН 
 

Окупљања  код Веска Савића. 
  
„Не смем да једем масно 
не смем да једем слано 
не смем да лежем касно 
зато што устајем рано. 
  
Доктор ми је све забранио 
Дабогда се он тако хранио 
Па од чега ћу бре да умрем? 
  
Алкохол не смем да пијем 
од силне дијете се сушим 
кад пушим ја се кријем 
морам да престанем да пушим. 
  
Доктор ми је ставио вето 
Дабогда он прошао све то 
Па од чега ћу бре да умрем? 
  
Да крешем ионако не могу 
Од болештина се чувам 
Нећу ни да помињем дрогу 
Ал не смем  ни да дувам. 
  
Лекар ми је све укинуо 
Да не бих  прерано угинуо 
Па од чега ћу бре да умрем?“ 
                                                        (Бора Ђорђевић)        
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Када је требало да се објави поезија Боре Ђорђевића у 
часопису Драма, јавила се недоумица поводом неких 
стихова и поставило се питање може ли то да иде у чаопис. 
Миодраг Ђукић је узео песму, прочитао је и потврдну 
климнуо главом. 

  
„Лези с било којом цуром 
Обријана риба свака 
Ил је пичка са фризуром 
Или уопште нема длака 
  
А ја и слични јадничци 
Тражимо длаку на пичци 
Нећемо длаку на јајету 
Него на пичци да је ту. 
  
Добро у реду нек има длака 
Колико да се у танге скрије 
Ја немам длаке на језику 
Пичка се данас превише брије. 
  
И онда схватам да серем  много 
И да размишљам превише строго 
И без длака свака ваља 
И без маља свака ваља 
  
Вреди пара добра стара 
Длака звана дилиндара.“ 
 
Ето... 
Озбиљан политички разговор емитовала је телевизија 

две вечери пре новогодишње. Главни уредник РТС води 
разговор са шефом државе. Некако се чини да уредник 
папагајски и незграпно поставља гломазна питања, док 
председник реагује жустро. Из разговора произилази да смо 
на прагу велике кризе, односно да је на нашем прагу велика 
криза, док влада похлепа оличена у великим платама, јавља  
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се сиромаштво, непогода као земљотрес, цунами. Шта нас 
чека у 2009? Питање је сад! 

О свему повремено разговарамо, у кругу око Дјука. О 
свему и свачему. И о политици и политичарима. Зашто да не. 
Нема површности у тим разговорима иако они не трају дуго. 
Помињао се и помиње и Коштиница и Тадић и Веља Илић и 
Чеда Јовановић... 

Политика је озбиљна дисциплина. Политичке странке 
имају снагу у својим програмима који се заснивају на 
идеолошким, класним и, што је посебно важно, на 
економским интересима и циљевима. Војна хунта у некој 
далекој земљи покушала је и забранила странке. Али, оне су 
се поново појавиле. 

Ранији владари на овим, и ширим просторима, били су 
неприкосновени, па је и томе дошао крај. Није све с њима ни 
почело. Део свештенства у једној суседној држави у 
широком замаху тражио је аутономију. Други су били за 
компромис, док је најрадикалнија струја у гроб отерала и 
самог престолонаследника. Колебања у другим 
државицама... Док мислим о томе, придодајем размишљања 
о онима за које се не зна да ли је за њих озбиљна дисциплина 
политика или политиканство. Они су као музиканти који не 
знају ноте, него свирају ослањајући се на слух. Он постаје 
посебно истанчан у тренутку када се додирне нота коју они 
не знају да прочитају, али осећају да их се тиче и да додирује 
њихове интересе које су они  спремни да бране по сваку 
цену. Неки од њих, ако су искрени пред собом, зачуђени су 
да су успели тако високо да се испну. Нису свесни да су 
мали, мисле да су велики. Опседнути су влашћу. Као слепци 
без елементарног образовања и познавања закона политичке 
игре обрели су се у врху и грчевито се држе за највише 
гране. Утолико је пад тежи... 

Понекад, Ђука који као да гледа одозго, примети да 
личимо на групу завереника. Понекад, у шали или у збиљи, 
помисли да нас можда не прислушкују. Можда и наше 
телефонске разговоре? Е... шта би све могли чути... 
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Ђука понекад, подстакнут од Драгана Коларевића, 
прича о Веску Савићу. Од ЦИА до ФБИ,  наводно имају 
највише података о том психијатру, магу, гуруу, духовном 
вођи који је становао код Карађорђевог парка. Ту се 
окупљало чудно друштво, група од бар 150 људи и то је био 
и такзвани дисидентски салон „усред црвеног Београда“. Чак 
је и Тито толерисао та окупљања због Веска Савића који је, 
према неким наводима знао пуно тога и о томе „ко је заправо 
Тито“. 

Списак људи је велики, а најчешће се помињу 
Слободан Милошевић који се, изгледа, са др Савићем сусрео 
у Америци док је био банкар. Долазио је ту и професор 
Драгољуб Мићуновић, а од млађих, Вук 
Драшковић,Војислав  Шешељ... Стално је био присутан и 
отац Филарет... Ђилас... Да, Ђилас. 

О њему је, чуо сам својим ушима, говорио Тито на  
Сутјесци, прилично лоше. 

Сећање сеже у дане када је Тито већ ушао у добуку 
старост. Болест још није била видна, бар не за неупућене. 

У то време, Тито је најрадије боравио у својој 
резиденцији у Бугојну. Резиденције Брдо код Крања, Ванга, 
Карађорђево... биле су запостављене у односу на „Ловачку 
кућу“ која је подигнута у средњој Босни по идеји Бранка 
Микулића, виског функциора партије и државе из тог краја 
који се приближио Титу. Уместо Софије Лорен, Карла 
Понтија, Елизабете Тејлор... који су га посећивали на 
Брионима, сада Бријунима, у Бугојно су долазили други 
уметници да га забављају и – чак ликовни уметници да га 
сликају. 

Из лова  на медведе по босанским шумама, Тито се 
враћао у Београд „плавим возом“. На железничкој станици у 
Зеници чекали су људи окупљени да га срдачно испрате. 
Чекање би се одужило јер би вечера после лова потрајала. До 
дубоко у ноћ пред зеничком железиничком станицом стајали 
су и чекали пионири у белим кошуљама са црвеним 
марамама и рудари у новим, чистим плавим комбинезонима, 
са белим рударским кацигама, незамазаним јер нису  ни 
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виделе ревир, него су им дате нове, директно из магацина. 
Касније, појавила би се колона аутомобила, предвођена 

„чистачима“, са наоружаним обезбеђењем, потом и Титов 
аутомобил. Председник је био у ловачкој униформи, помало 
зацакљеног погледа и отпоздрављао маси. 

Знало се да је Тито волео мало да цугне... Али, кад је 
дошао на прославу на Тјентишту, на Озрену, поводом 
годишњице борбе у којој је Тито 9. јуна четрдесетреће 
рањен, све је било намештено тако да председник не дође до 
пића. На Озрен, један  од висова Зеленгоре, Титов аутомобил 
стигао је последњи. Ту су га чекали високи државни и 
партијски функционери, међу којима Раиф Диздаревић, 
Цвијетин Мијатовић, Јосип Врховец... Били су у црним 
оделима на летњем планинском сунцу. Тито је дошао у 
белом сафари оделу. 

Заподела се тада прича и – о Ђиласу... 
Сунце је све јаче пекло, а да нико није нудио пиће за 

освежење. И председник је приговорио. „Ала је упекла ова 
божија звијезда... “, док најзад отворено није затражио пиће. 
„Пошто сам ја овдје пролио доста крви, дајте мало 
алкохола...“ 

Настао је тајац, хитри келнери су почели да износе 
послужење, бадеме, суво грожђе и - виски... 

Потом је дошло време када је Тито примљен у 
Клинички центар у Љубљани. Са 7. спрата, чекала се 
шифрована порука „Утакмица је почела“, заправо вест да је 
преминуо. 

  
О Ђиласу сам једног лета највише, стојећи по страни, 

слушао од Матије Бећковића, у Будви. Матија је долазио, 
готово свакодневно у будванско дописништво Политике да 
посети Станка Паповића, дописника. Бећковић је долазио у 
мајици, кратким панталонама, сандалама на босим ногама. 
Бећковић није човек који ћути. Из њега не треба извлачити 
речи. Оне теку, пропрати их сваки пут пљусак смеха. Као да 
је то што је испричао лако, шала. А није тако. Све има своју 
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озбиљност и тежину. Стао би поред врата. Где год стоји 
човек, ту је центар света, рекао ми је у разгвору који је 
објављен у Политици. Тако је и у литератури, од Фокнера, 
Џојса или Бекета... Почео би тираду о својој преписци са 
Ђиласом. О томе како су се на необичан начин дописивали. 
Бећковић би написао писмо и однео кући до врата Ђиласа, 
позвонио, Ђилас би отворио, а он би му предао писмо... 

Матија говори о голом – говору, голим речима и својој 
посети позоришту у Лондону; сала је била пуна, сви су 
дошли да слушају голе речи. Када постоји жеђ за голим 
речима у ово време, то значи да још увек траје један антички 
доживљај песника и поезије. Чудо: пуна сала, а људи 
слушају песме. Песник стоји и чини му се да не сме ни руку 
да помери, ослања се на голе речи... 

  
Кад би испричао шта има, Бећковић је одлазио. Увече, 

у летној ноћи на Тргу пјесника у Будви, уместо у краким 
панталонама Бећковић се појављивао као нов, у испегланој 
кошуљи, с пажљиво везаном краватом, у елегантном 
блејзеру... На све је пазила његова покојна супруга Вера 
Павладољска. О њој и њеном имену певао је Арсен, Арсен 
Дедић, муж Габи Новак. 

Тог лета у Будви је гостовало Сомборско позориште 
које је доживело успон док је на челу био Миливоје 
Млађеновић и дошло до Града театра. Њихова представа 
Кате Капуралица Влаха Стулића, у режији Јагоша 
Марковића, овенчана је наградом а медитерански дух који је 
носила у себи довео је до тога да се назове антологијском. 
Једне летње ноћи после њихове представе приређен је 
коктел, а међу делицијама био је – кулен из Сомбора који су 
глумци понели. 

„Свијет је позориште смијешно“, те Његошеве речи 
исписане су на белој вази коју сам тог лета понео из Будве. 
Бећковић је добитник Његошеве награде. 

„Биографи књижевника и уметника имају необичну 
сличност са машамодама и кројачицама. Ако је дами ружан 
струк кројачица ће направити хиљаду машница да га 
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покрије; ако је књижевнику ружна прошлост, биограф ће 
измислити хиљаду анегдота да је замаже; ако дама има 
грбава леђа, домаћица ће јој измислити такав крој да се то и 
не опази; ако уметник има грбав морал, биограф ће 
измислити таква објашнења да ће такав морал изгледати као 
врлина.“    

У овом тренутку, чини се, најбоље је држати се тог 
Нушићевог савета. 

Међу посетиоцима код Веска Савића био је Миодраг 
Ђукић, који би могао да напише или исприча много, много 
више.   

Бранислав Нушић помиње како је читао неке 
биографије, једног сликара и једног  композитора и 
професора... и из тога извео закључак о томе како се пишу 
биографије. Износи добре стране биографија, али и 
непредвидиве преокрете када се, како вели, неки биографи 
дочепају разних поверљивих писама. И поред свега, Нушић 
је направио своју биографију. У првом поглављу „Од рођења 
до првог зуба“ помиње, као узгред, да је рођен исте године 
када је умро Вук Караџић. Датум рођења био је споран, али 
и место рођења. Родио се у једној старој кућици у близини 
београдске Саборне цркве...  

У среду увече, 31.децембра, дочекује се нова година. 
Улице су окићене. Пред Домом синдиката направљено је 
клизалиште. Споменик Николи Пашићу је у сенци „леденог 
града“. У непосредној близини огромна скела, посве је 
заклонила здање тзв. Савезне скупштине. Огромна 
позорница предвиђена је за наступ Горана Бреговића, Ане 
Станић, Марије Шерифовић. Улаз у скупштину уопште се не 
види. Необично је то здање и има исто тако у деловима 
напабирчену и исписану историју. 

Убиство краља, проглашење престолонаследника, 
потом на самом прагу велелепног здања, самоубиство 
министра полиције, паљевине, пљачке, балкански и светски 
ратови... Све се врти у четвороуглу или кругу у којем се 
сударају легенда и стварност. Коб се прикрива, тавори, тиња, 
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па искрсава, али судећи по судбинама земаља које су на 
овом простору настајале и нестајале, у старим легендама 
крије се и зрнце истине. Када су на том простору вршена 
ископавања, стално се наилазило на трагове гробаља. Управо 
стога неки мисле да то место није здраво ни за државу, ни за 
људе.  И некада се ту окупљао народ, ту је некада била 
сточна пијаца. А онда је решено да се на том месту подигне 
зграда скупштине. Међу првима је посумњао краљ који је 
поверовао у приче и наводно је лично кочио градњу, 
плашећи се да би то значило његов крај. Због сазнања да је 
овде некада било гробље римских легионара, црв сумње  
стално прави црвоточину у свести људи... Али, време све 
лечи. Певају Брега, Ана, Марија... Свет се весели. 
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Г л а в а XII 

 
 
 
 

ХЕРОЈ  НА МАГАРЦУ 
 

Религија у огледалу 
 

 
Није само Гете имао свог Екермана...Тито је имао 

Владимира Дедијера. 
Свет је пун великих, занимљивих људи о којима вреди 

писати, као што има и пуно оних који пишу биографије о 
њима. Свако на свој начин. Рецимо, новинар Радио Београда 
Милош Јефтић написао је бар стотину педест књига о 
познатим личностима... 

На писање биографије, никад нисам помишљао. 
Можда, скрајнуто, тек да проширим неке своје фељтоне о 
енглеској краљици, рецимо, о принцези леди Ди, о 
јорданском краљу Хасану, потомку хашемитске династије... 
Помишљао сам на занимљиву причу о Мухамеду Алију – 
Касијусу Клеју, боксерском шампиону света или о папи 
Војтили... Да, и о Битлсу Полу Макартнију. 

  Од савремених личности, нико ме није посебно 
импресионирао. Додуше, интересовао сам се за Кенедијеву 
биографију, затим за његовог наследника Била Клинтона. У 
Русији, пуно је писано о Путину, о Стаљину, на претек... 
Може да се изређа листа личности, дужа од шпице филма 
Кум... 

Једна од најимпозантнијих личности културног и 
јавног живота у Србији, седи поред мене. Лице уоквирено 
седом, негованом брадом и косом... Никада Ђукића нисам 
видео с капом на глави. Ни кад стегну јовански мразеви. 
Румен у лицу, Миодраг Ђукић , "са ветром у коси", не 
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помишља да стави капу, док су сви други око њега, на 
пример, Дајч, Ковке... под капама и шеширима.  

                                                                                                                       
4. јануар. 2009. 
Ушли смо у  нову годину. Мисли се, очекивано, окрећу 

другом једном великом комедиографу, Марину Држићу чија 
је 500-годишњица рођења обележена у Дубровнику. 

Пук дубровачки, као и у Београду и Загребу и 
Сарајеву, гледа шта се ради, како се расипа и премазује оно 
што се забрља. Поготово у Држићевом граду, где се не 
смирују афере и то баш у културним институцијама, од 
Дубровачког симфонијског орекестра, све до Архива. У 
Београду, брз осврт на минулу годину с акцентом на кризу у 
Вол стриту и економску кризу у свету до ципела бачених на 
одлазећег америчког председника Буша. У прошлој години 
изборе су добили, у Србији Борис Тадић, у Америци Барак 
Обама. Умро је прошле године Дејан Медаковић, члан 
САНУ, упознао сам га као одличног песника. Умро је Мајкл 
Дебејки. Забележена је и смрт Александра Солжењицина... 
Колера у Зимбабвеу... 

Телефоном разговарам с Дјуком. Нисмо се видели, ни 
чули од прошле године. Овако, то звучи дуго, а у ствари то 
је само неколико дана. Нисам присуствовао промоцији новог 
броја Драме. Било је, кажу, занимљиво. Нисам ишао ни у 
"Славију", соба 206, али, сазнајем касније, били су други, 
између осталих Душан Ч. Јовановић. 

Зимско поподне, минус пет. У "Петрограду", као и 
обично пријатна атмосфера. Дјук и ја долазимо, по договору, 
истовремено. Не причамо пуно о театру, него о литератури, 
животу, спрези живота и књжевности. Дотичемо теме, разне, 
сем о књижевности, причамо о алкохолу, о женама, музици. 

О религији... Реч по реч, улазимо у појединости.  
Професор Ђукић, као познавалац религија, говори о 

Кур ану, говори о Мухамеду, цитира  неке суре, казује о 
Библији и Талмуду... 

"Питате ли ме да ли је у мојој природи да поштујем 
сунце, опет ћу вам рећи: Свакако! Јер и оно је објава 
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Свевишњега, и то најснажнија, што је ми, дјеца ове земље, 
смијемо упознати. Клањам се у њој свијетлу и стваралачкој 
снази Божјој, по којој ми јединој живимо, трајемо и јесмо и 
све биљке и животиње с нама. Али, ако ме запитате да ли 
хоћу да клекнем пред костима из палача апостола Петра и 
Павла, рећи ћу вам: Поштедите ме и каните ме се с тим 
својим будалаштинама." 

                    (Јохан Петер Екерман, Разговори с Гетеом) 
 
Могуће је да сам нешто слично чуо и од Миодрага 

Ђукица. Слично је и кад се поведе разговор о великим 
људима који су живели пре Христа међу Кинезима, 
Индијцима, Перзијанцима и Грцима и о томе да је снага 
Божја у њима исто тако деловала као и у неким великим 
Јеврејима Старог завета.  

Павле и Петар... 
Петар је први Исусов следбеник... Скоро сви 

претходници нове вере окупљали су се у Антиохији, трећој 
по величини метрополи Римске империје. 

Павле, према неким описима, човек "ниске појаве, 
готово ћелаве главе и кривих ногу", у срцу је носио, чинило 
се, луди план. Залагао се да су  "сви једно у Христу". Цени се 
да су то велике реци... Али, како се примећује, "на небу је 
била врло јака конкуренција", неки су се клањали  богињи 
плодности Изис, други су се приклањали Саерапису, са 
истока Митра... "Исус је дошао на сивом магарцу". 

Неосетно се улази у подручје којим суверено влада 
Миодраг Ђукић, а то је религија. Често о томе он говори. 
Покушавам, имам илузију, да волтеровски утичем на ток 
разговора, помињући један текст из Шпигла који је 
фељтонски објављен у Нину, (број 2991)  у преводу Момчила 
Б. Ђордевића. 

О раним хришћанима из антиохијских енклава који су 
се, освојени вешћу о успећу Господа, прикључили 
хришћанским заједницама. Створен је клан оних који су 
ишли на Божју службу и јели за истим столом. 
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"Први пут су јеврејски хришћани кували заједно са 
некадашњим многобошцима, а сада припадницима исте 
вере. Ово је, међутим, било у супротности са ритуалним 
правилима и законима из 3. књиге Мојсијеве, по којој су за 
јело били забрањени свињетина, кобасице са крвљу, 
зечетина, шкампи, јегуље и све из воде што није имало 
крљушти. Није било дозвољено припремати млеко и сиреве 
у близини меса. Осим тога, било је забрањено коришћење 
воћа са дрвећа млађег од четири године." 

Оспорава се ранија претпоставка да су проповедници 
били нешто слично говорницима у Хајд парку. Напротив, 
они су се клонили јавних места. 

Шта је Исус имао да понуди порочном и неодгојеном 
свету једно је питање и у тражењу одговора подсећа се да је 
те људе ваљало преобратити. Цртежи у Помпеји сведоче о 
ондашњем сексуалном животу Римљана. Курви је било 
напретек, на Тибру су и нашминкани трансвестити нудили 
услуге. Историчар Тацит који је око 112. године био 
намесник у провинцији Азији где су се први хришћани 
најбрже ширили, могао је из своје виле да види неке људе 
који су веровали у судбину, вечни живот и који су, према 
његовом мишљењу, живели у празноверју. 

Једно од кључних питања историје религије, пак, било 
је оно о људима који су проповедали љубав према ближњем 
своме.   

Интригантан је, у Шпигловом фељтону опис 
друштевних прилика у Исусовој отаџбини Галилеји која је за 
његова живота била под управом римских вазала. 
Историјски опис Исусовог живота обухвата појединости по 
којима је он рођен под именом Исус између 7. пре Хр. и 2. 
године, као син зидара из Назарета. Грчки филозоф Келсос 
пише да је његова мајка Марија имала односе са једним 
римским легионаром и да је он ванбрачно дете. Вероватно је 
ишао у школу код локалног рабина. Прекида сваки однос са 
својом породицом, прикључује се аскети Јовану Крститељу 
који је живео у Јудејској пустињи. Често, Исус се задржавао 
у Петровој кући у Капернауму. Проповедник Исус је 29. 
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године кренуо према Јерусалиму, где се супротставио порезу 
за храм и култу жртвовања, због чега га је оптужио 
првосвештеник Кајафа, а римски намесник Пилат потврдио 
смртну казну и послао га на Голготу где је распет на крсту. 

Према једном археолошком налазу за кога се у 
Шпигловом тексту каже да је ужасан, што заиста и јесте, реч 
је о гробу у коме је нађен скелет  неког осуђеника разапетог 
на крсту који показује како је то страшно било: у костима 
зглоба стопала види се клин, дугачак 17 центиметара, а обе  
потколенице су пребијене на два дела. Чак се каже да се 
такво погубљење може сматрати милосрдним у поређењу са 
распињањима описаним у многим античким изворима. Све 
је почињало мучењем, уследило је бичевање. Привезан 
ланцима уз крст, осуђеник би одлазио на губилиште где би 
се у зглобове његових шака и стопала закивали клинови и 
крст потом уздизао. Да би се борба са смрћу продужила, на 
дугој греди био је причвршћен комад дрвета на који би се 
могао ослонити мучени човек, и једино је тако могао да се 
спасе гушења због истезања тела и онемогућеног дисања. 
Мучење би некад потрајало данима... 

Врте се холивудске слике из разних верзија о Христу, и 
посебно филм Мела Гибсона... 

Христово виђење живота дефинисао је његов 
савременик рабин Хилел: Љуби ближњега свога. Оно што не 
желиш себи не чини ни своме ближњем, а закључак фељтона 
у Шпиглу: то је цела Тора, то је хришћанство и 
општеприхваћени морал.    

Витлејем, село у коме је рођен било је сиромашно, 
жене су од ране зоре пекле хлеб да мушкарци понесу на рад, 
у поље, рибе је било повремено, меса скоро да није било, 
јела се  чорба од маслачка... 

Као носиоци хришћанства, у почетку, наводе се 
искључиво Јевреји. Павле је тврдио да су Господа убили 
ортодоксни Јевреји. Идеја о устајању из гроба, међу Грцима, 
Христовима следбеницима, изгледала је бесмислено. Знали 
су, како се наводи у Шпигловом тексту – шта је хемија, а и 
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биологија. 
У Риму су хришћани стално били прогоњени. Први 

велики погром био је за време Нерона 64. године, када је 
горело 10 од 14 градских четврти. Тацит пише да је Нерон 
хришћанима навлачио животињске коже и тако их  бацао 
изгладнелим псима, друге је уваљане у катран везивао за 
стубове и палио као живе бакље. 

Тада је у Риму ухапшен апостол Петар и разапет на 
крст са главом надоле. 

Но, како се наводи, клан следбеника крста постајао је 
временом све јачи. Настао је Нови завет, измеду  50. и 120. 
године. 

Хришћани су у почетку имали само писма и збирку 
Исусових говора, а онда је апостол Марко (Јеврејин, Павлов 
пратилац) писао у форми праве литературе. Он је  око 70. 
године  саставио спис о животу и смрти Исуса Христа. 

"Велико је питање која су прва јеванђеља", каже 
Волтер, и упућује на то како ни један од првих црквених 
отаца не наводи ниједан одломак из четири јевандеља која 
ми познајемо... 

 
Навиру и друга питања. Комсомолска правда наводи да 

се у два јеванђеља говори о "брату Господњем", о Јакову. 
Сматра се да је он био Јосифов син од прве жене, заправо 
није Христов рођени брат, него полубрат по оцу. 

Светска јавност је обасута с времена на време, некад 
више, некад мање, информацијама о томе како су у Светој 
земљи пронађени први материјални докази о постојању 
Исуса Христа. Тиме се баве и судови, па је тако и 
јерусалимски суд одбио да гробницу на којој пише "Јаков, 
син Јосифа, брат Исуса", прогласи фалсификатом. Ако је 
постојао брат, онда је постојао и Исус. Истрага, са 
вештачењима, потрајала је, па је суд у Јерусалим рекао своје. 
Гробница није фалсификат, али је одбијено да се то и 
потврди јер раније није ни утврђена њена аутентичност... 

У римским катакомбама, у подземним пролазима, 
пронађени су најстарији хришћански цртежи, на њима су 
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Три мудраца са истока и Христос, беба у Маријином 
наручју. 

За два дана  је православни Божић... 
Близу Назарета, на око седам километара од места 

Исусовог рођења је Софорус у коме је било позориште за 
4.200 посетилаца! 

У комедији Светионик, Миодрага Ђукића, Син у 
једном тренутку, док га Бог Отац посматра, каже: 

 
СИН: ...у последње време не могу да спавам, па читам 

свашта, Светог Августина и пречасног Тертулијана... Све ми 
се то у мозгу помало помешало... Измешане и изукрштане 
епохе и догађаји који се бескрајно понављају, разни митови 
и приче, синкретичке религије и крвави обреди, 
противуречне теологије, вере и наде, апотеозе и проклетства, 
смех и сузе, очајање изгубљених у паклу без алтернативе. 
Свуда само лажи, лажи, лажи... 

 
" У напуштеном замку, на врху морске хриди, столују 

две гротескне бекетовске сподобе – Бог Отац и његов Син, и 
играју стони фудбал!" Тако Миладин Шеварлић, на Ускрс 
2005, надахнуто пише о Ђукићевој драми Светионик. 

Бог Отац и Син играју стони фудба! У прологу те своје 
комедије, Ђукиц описује сцену: подељена је светлосним 
завесама, десна је  у сиво-плавој гами; на њеним зидовима су 
окачени штитови, укрштени мачеви, фреске са ликовима 
светих ратника... Кад Отац опали куглицу, затрепери 
светлост на флиперу и проломи се грмљавина. Повечерје, 
чисти звук трубе. 

"...Где си био капларе...?" 
"...У вароши, мајоре..." 
 
                                      (М. Ђукић, Светионик) 
 
Игра у комедији Светионик се наставља... 
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Кад Отац опали металну куглицу која се закотрља, као 
да се приближава грмљавина. Отац пева отегнутим гласом 
као поп: 

 
"...И роди сина Имануила..." 
 
Кад Отац окине јако куглицу, она се закотрља као 

гвоздени вагонет на шинама. Светлост заигра у свим бојама. 
За тренутак се зачује чак и жамор птица који се постепено 
претопи у сивило и крике гладних галебова. 

 
"...И роди сина  Имануила..." 
 
Али, прекине га јак ударац у врата. Рефлектор 

осветљава витеза Миливоја у дубини сцене. Оклоп му је 
позлаћен и рефлексије светлости као код светог ратника. 

  
МИЛИВОЈЕ (виче): Apage satanas, Милутине, вешче! 

Tohu va bohu, црни ђаволи, хоћу да вас видим, шта сте се 
посакривали у мишје рупе, изађите из свога мрака, ако сте 
живи. Ја сам се вратио, Ми-ли-во-је, да вам ватром са ломаче 
пржим табане и потпалим гузице, демони! Да вам у мом 
замку зло зацврчи на огњу христољубља... 

                                                     
                              (М. Ђукић, Светионик, I чин) 
 
Светионик је – светло; поморско светло, оријентир за 

бродове и поморце на њима. Светионик може бити 
постављен усред мора, на гребену или на обали, на острву. 

Светлост са светионика треба да поседује што већи 
домет, да га морнари на време виде, да не наиђу на спруд и 
не насучу се. Раније су се на обали палиле ломаче да својим 
пламеном дају знак морнарима, звонила су звона, касније су 
светлосни зраци почели да се просипају и упозоравају 
помоћу оптичких система. Светионичари обављају службу у 
сменама. Обично су ту усамљеници или читаве породице. 

Светионик, уједно може бити симбол, метафора. Пут 
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кроз маглу. Откуд Ђукићу идеја да напише драму и наслови 
је Светионик? И то, како је једном приликом изрекао 
Недељко Бодирога – "у дубинама нашег пропадања". 

Аутор је назвао своје дело комедијом, али оно је све 
пре него комедија, сматра проф. Др Милан Ранковић. 

Комедија Миодрага Ђукића Светионик према 
мишљењу проф. Др. Милана Ранковића, припада 
најрадикалнијим струјама модерне драмске књижевности у 
свету, а у српској средини издваја се по настојању да се иде  
и даље од достигнутих граница овога типа драмске 
уметности. Ликови ове комедије, како такође запажа 
професор Ранковић истовремено су реални и фиктивни. 
Односи међу њима су замршени. Бројне алузије се односе на 
митски свет религија, али и на универзалну драму 
друштевноисторијске реалности. Дијалози су засићени 
поетскофилозофски интонираним типом говора. Неки 
монолози су бриљантни мини есеји... Дело Миодрага 
Ђукића, како надахнуто примећује др Ранковић, 
истовремено је и сурова сатира и чудесна гротеска и 
иронична фарса.Тиме што је своје дело назвао комедијом, 
аутор је наговестио и своју аутоиронију. Та иронија је у 
служби опште критике света. У овој комедији нема ничега 
ни од Божјег ни од људског што је остало поштеђено те 
критике... 

 
Тегет мрак, на почетку другог чина. Аутор га описује, 

кратко, ефектно, као путоказ сценографу: као у зимској ноћи 
на божићним честиткама... 

Ујутро, пре зимског свитања, око 4 сата, приказан је 
меч за титулу првака света у тешкој категорији у WБА 
верзији. На ринг су изашли изузетни  борци, актуелни 
шампион Николај Валујев и Ивент Холифилд, ранији краљ 
бокса, познат и по мечу са Мајком Тајсоном, који му је "у 
жару борбе" одгризао парче уха. 

У циришкој арени, два борца, као Давид и Голијат, 
један – Валујев – млад, огроман, други – Холифилд – 46-
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годишњак, али у страховитој форми, попут ужета 
испреплетених мисића игра око гиганта. Репортери кажу да 
је  ишао на часове балета. Мечу претходи невиђен шоу уз 
учешће музичара од којих посебну пажњу привлаче младе 
виолинисткиње. После 12 рунди, за победника је проглашен, 
можда неправедно, Валујев. Американац је изгубио против 
Руса. 

Али, од боксера се да пуно научити, посебно после 
ударца, корак назад... корак за узмак. 

Поново о  каратеу... Дјук је, као велики познавалац те 
вештине, тренирао америчке маринце. Разговор о боксу, 
каратеу. У карираној кошуљи, седе косе и браде, Ђукић личи 
на Хемингвеја. Па да, и с њим би се, као са Дјуком, могло 
причати о свему, о борбама, женама, новинарству, 
литератури, лову и, наравно, о кориди. 

Врхунска корида је уметност. У чему је тајна? Треба 
стати мирно... и? Убити или умрети. 

У разговору у "Петрограду" враћамо на друге 
савременике, људе  који нису дочекали нови миленијум. 
Драгоцена су Ђукићева казивања о патријарху Герману, кога 
је познавао. Помиње затим, опет само  узгред, Слободана 
Милошевића, кога је Миодраг Ђукић предложио за највише 
функције у земљи. 

Исус је дошао на сивом магарцу... Али, не задржавамо 
се само на теми хришћанства. 

Свет је настао раније... Ваља дубоко удахнути пре него 
што се зарони у море старих списа. Удубити се у политичку 
историју значи допрети до насељавања Сумераца у 
равницама Месопотамије, 4000 год.п.н.е. У, макар 
овлашном, прегледу историје религије и књижевности 
сликовно писмо Сумераца помиње се око 3.500 год.п. н.е, а 
хијероглифско писмо око 3.000... Најстарији санскритски 
списи (Веда) настали су у Индији око 1.500–1000 год. п.н. е. 
Јерусалим је постао престоница око 1000. год.п.н.е. А  
Јевреји су прихватили монотеизам, док се у Кини појавило 
идеографско писмо, када су и Феничани пронашли 
алфабетско писмо. Персијски ратови су трајали од 499-478, 
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појавио се Александар, Цезар постао диктатор Рима... А 
распеће Христа око 30. године нове ере. 

Све је то ризичан посао. 
 
"Осмотри бедем, врх чији ко мједен да је, 
Разгледај насип, што равна му није, 
Приступи прагу, што тамо одвајкад стоји." 

(Гилгамеш, сумерско-акадски еп, "Драганић", Београд, 1998.) 
 
Ризичан подухват, као и упуштати се у истраживање 

настанка и садржине сумерско-акадског епа, Гилгамеша... 
Најлакше је погрешити и залутати у лавиринту историје. 
Мухамед се појавио 600. године.   

 
"Шта значи Кур`ан?" пита Ђука. 
Ћутање... 
"Значи – читање... рецитовање... Мухамед је казивао... 

Алах је свету преко Мухамеда објавио све оно што чини 
основу исламског верског учења и права. Тако је настала 
књига, прикупљањем Мухамедових изрека, изјава и 
прописа" 

Када? 
"У раздобљу 611-33, то су забележили или упамтили 

његови ученици. У једно је сложио калиф Абу-Бекр. 
Коначна кодификација извршена је 650. у време калифа 
Османа." 

Не стижем професору енциклопедијског знања да 
поставим питање, он сам наставља: 

" У  Кур'ану је 114 сура, поглавља. Поређана су 
углавном по величини, а не по реду којим их је Мухамед 
казивао". 

Исламски историчари су забележили да је објављивање 
Кур'ана Мухамеду почело у месецу рамазану 610. и 
потрајало је 23 године. Исламски мистици сматрају да је 
паметном човеку довољно да зна само наслове појединих 
сура: Сунце, Месец, Звезда, Слон, Мрави, Пчеле... да досегне 
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срж Свете књиге, а једна је да су људске цивилизације 
постојале и – нестајале. Уз традиционално развило се и 
симболично тумачење Кур'ана: симболика има веома важну 
улогу. 

Контраверзна књига Шери Џонс Драгуљ Медине, 
позива на путовање "у једно друго време и крај, у сурови, 
егзотични свет шафрана и борбе сабљама, свет пустињских 
номада што живе у шаторима од камиље коже, караван 
натоварених персијским ћилимима и миомирисним 
тамјаном, свет лепршавих шарених хаљина, колом 
опцртаних очију и намирисаних руку које као филигран 
краси кана." То је део данашње Саудијске Арабије, недалеко 
од Црвеног мора. 

То је био свет Ајше... 
   
Ајша се за Мухамеда, оснивача ислама, како тврде 

бројни извори, удала кад јој је било девет година...  
Мухамед је волео Ајшу, кад је била мала, играо се с 

њеним луткама. Она је уз њега одрасла и израсла у снажну, 
моћну жену, чувену риђокосу лепотицу, веома паметну, и 
постала утицајан политички саветник Пророка Мухамеда. У 
његовом харему, међутим, било је дванаест жена. 
Мухамедове супруге и иноче биле су: Хатиџа, Севда, Ајша, 
Хафса, Зејнеба, Ум-селама, још једна Зејнеба, Џувејрија, 
Рејхана, Сафија, Ремла, Марија, Мејмуна. 

У књизи Драгуљ Медине, помињу се "пољупци 
заљубљених"... "дојке налик на брда-близанце у Меки..." које 
привлаче поглед Мухамедов, женска оговарања...  Књига 
Шери Џонс, у издању "Беобука", наишла је на различите 
коментаре, а поводом реаговања исламске заједнице те 
повучена из продаје. 

Револт у исламском свету изазвале су карикатуре 
објављене 2005. године у данском листу Јyлландс-постен. 
Тим поводом у фељтону у Политици написао сам да су 
аналитичари покушали да открију разлоге зашто је дански 
лист објавио увредљиве карикатуре. Исламска филозофија и 
теологија више су наклоњени уху него оку. У исламском 
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учењу увек је наглашавано да је Посланик Мухамед (570-
632), иако је Божји веровесник, људско биће, а не 
отеловљење Бога.  

Прослављен – тако би се могло превести са арапског 
име Мухамед, име оснивача исламске религије. Према том 
учењу добри људи путују у небо, а зли у пакао. Сматра се да 
је био у додиру са људима различитих религија, 
хришћанима, Јеврејима, поклонициам Заратустре и, према 
неким мишљењима, различити религијски системи одразили 
су се у његовом учењу. Бог је међу људима бирао своје 
посланике, први је по Кур'ану био Адам, други Мојсије, 
трећи Исус, Мухамед је последњи Божји посланик. 

На дан када је, према средњовековном предању, Бог 
створио свет, на дан када је Исус Христос разапет на крсту 
искупио свет, пошао је на пут Данте Алегијери, писац 
Божанствене комедије, да прође Пакао и Чистилиште. У 28. 
певању, Данте описује осми круг Пакла. Са места изнад 
девете Зле јаруге, Данте види сејаче неслоге и оне који су на 
земљи својим деловањем раздвајали оне који би требало да 
буду сложни. Данте ту разговара са Мухамедом. Иначе своје 
највеће дело, Божанствену комедију, Данте је у оригиналу 
назвао Комедија, а придев "божанска" придодат је накнадно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 96

 
Г л а в а  XIII 

 
 
 
 

ШЕКСПИРОВА  ТАЈНА 
 

Жене, вино... - Миодраг Булатовић, бог подземља. - 
Француска 7. 

 
 
" Да су проклети спокојни, чедни! 
О како страшно мрзим мир душе! 
Дражи ми је понор но врх жедни! 
На мој додир и звезде се гуше! 
 
А Отело, похлепа охола, 
Све гладнији славе, власти, круне! 
Рука моја згрчена од бола 
У крви његовој нек иструне! 
 
Касно. Дездемона тек сени! 
Под сунцем чистим, пашће у тмину, 
И онда бодеж мржњом засени 
Да удар бола смрви ту псину! 
 
Мрзњо, да л' си ко некад дубока? 
Из мрачне клице исцеди сока!" 
 
Стихови из песме Владимира В. Предића коју је 

песник посветио Миодрагу Ђукићу, а песма је насловљена 
као Јагова здравица... Јаго, Дездемона, Отело, Магбет... 
Колико љубави, љубоморе и злобе, заблуде, властољубља, 
крви, слепила у исти трен. Шекспир! Шекспир и његов 
Отело. Или Шекспир и његов и наш Хамлет. 

Када је умро Хамлет, Стево Жигон, у Народном 
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позоришту приређен је посмртни омаж истакнутом уменику. 
Говорили су пријатељи и колеге, а онда и Александар 
Берчек. Подигао је руку, стиснуту у песницу, и узвикнуо 
"Смрт фашизму". Изговорио је, опраштајући се од Жигона 
још: "Стево, Србендо...!" 

А Мирјана Вукојчић је у часопису Драма писала о 
Стеви Жигону, свом учитељу, наготи живота, о глумцу и 
редитељу, његовој строгости и благости, затишјима пред 
олују, прочишћењу ваздуха... У Драми је објављена 
фотографија на којој су Стево Жигон као Хамлет и Мирјана 
Вукојчић ка Офелија у Шекспировом Хамлету, на сцени 
ЈДП у Београду,  1971. године... 

Седимо у "Петрограду" често, али ретко кад се, иако је 
то у нама, сетимо да је ова brasseria са тим модерним 
предзнаком или презименом и старинским именом названа 
по једном древном, далеком граду на ушћу реке Неве у 
Фински залив. Прво се, од 1703. звао Санкт Петерсбург, па 
онда, од 1914. Петроград, онда од 1924. Лењинград, па сад 
опет као и пре, Санкт Петерсбург... Мењао је имена као 
београдске улице... Пуно напора је требало да се дигне град 
на мочварном терену, градња је однела многе људске жртве. 
Град је основао Петар Велики; 16. маја  1703. положени су 
темељи граду који је од 1712. до 1918. био руска 
престоница... 

Разговарамо, често, о женама. Ту је Ђука такође 
умерен. Џентлмен. 

Историја љубавница Елизабет Абот, у издању 
Геопоетике, је изваредно, па, не само за неупућене 
мушкарце, и поучно штиво. Почиње наравно, с Агором, 
Аспасијом, Корином и причом о ванбрачној љубави у 
античком свету. Следи поглавље о источњачким 
конкубинама и харемима, па папским љубавницама, 
"партизанским" шумским логорима, мафијашким женама... 
до љубавница у књижевности – Џејн Ејр, Еме Бовари и Ане 
Карењине. 

Дјук није човек из калупа, па нас разговор одведе чак 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 98

до Минхена, Љубљане, Рима и до Париза. До "Krejzi horsa", 
чак. Подсећање на неке момке који су у једном другом 
времену одлазили из Сарајева и Земуна у Париз. 

"Симплон експресом" Београд - Париз, као Херој на 
магарцу, као што Црвени петао лети према небу путовао је 
"бог подземља", Ђукићев  друг, колега по перу, имењак 
Булатовић.  

Жан Касу, Франсоаз Саган, Марк Шагал, само су нека 
од имена која се помињу уз Миодрага Булатовића, а у том 
друштву је заједно са Булетом и Дјук. Ту је зачетак оне 
досетке, коју користи и Момо Капор. На питање :"Шта 
радите, дјецо", деца одговарају да читају, пишу, сликају... 
"Лијепо дјецо, само пазите да вас не увате"... 

Жан Пол Сартр, наравно, није и не може бити 
заборављен. Председник Југославије, маршал Тито, према 
вестима агенција, примио је Жан Пол Сартра, а са Сартром 
је о сарадњи две књижевничке асоцијације разговарао 
Миодраг Булатовић. 

Присно, Миодраг Ђукић говори о Миодрагу 
Булатовићу. Ту се, често, намеће питање: ко зна Шекспирову 
тајну? 

Сава Даутовић је својевремено издвојио мишљење по 
коме српска књижевност нема ни Бокача, ни Раблеа, ни 
Гогоља, ни Фокнера... Има Миодрага  Булатовића. 

Томе би се могло придодати – има и име Миодрага 
Ђукића, попут Булатовића, једне од најособенијих појава у 
српској литератури. 

Увек излази из колотечине, макар била и гетеовска и 
као несвакидашња личност, враћа се на друге, кадкад и 
лагодније теме. На пример, да – "бело вино не оставља 
флеке". 

Миодраг Булатовић, за кога се, између осталог казе да 
је хтео да буде "Хомер париског подземља" Жану Женеу се 
препоручио за полазника "теологије зла". 

"Никада истим путем", гесло је аутентичног сведока 
епохе Миодрага Булатовића, али и Ђукића.  

Међу људе које никада нисам срео, а помињем их у 
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вези са Ђуком, спада и – Михиз. Борислава Михајловића 
Михиза знам по неким анегдотама, читао сам о њему и оно 
што је он писао, на пример о "пијаној ноћи с Крцуном"; 
наравно, знам и његовог Бановић Страхињу, а занимљива ми 
је и Михизова књига под насловом Аутобиографија о 
другима. О Михизу сам чуо и причице као о коцкару, 
картарошу и играчу рулета. У једном разговору коме су 
присуствовали Драган Коларевић и Леон Ковке, Ђука се 
присетио Михиза и испричао неке детаље о разговору с њим 
пред кафаном "Зора" поводом једне драме.  

Непосредно пре Ђуке, који често помиње унуке, 
петипогодишњег Илију, чију слику носи у новчанику и 
млађе Милицу и Лену, посећујем, после толико година, бар 
15, на кратко, Момчила Иванчевића, некада техничког 
директора Радио-Београда. Објашњава како је најрадије у 
друштву својих унука. Искрени су, каже. 

Ненаметљиво пита за жене, а кад нема правог 
одговора, вели: "Не ваља да се прегони... знаш, тако кажу у 
Ваљеву...", вели Мома.  

Момина кћерка Дубравка – Дуца, седи са две кћерке у 
крилу, Софијом и Јеленом, и мужем док Александар-Саша 
Иванчевић, њен брат, Момин син, износи пршут, његушки. 
Пре тога пробао сам пршуту, ужичку. Разлика је у имену и 
укусу, али имају нешто заједничко: одлично је. И пршут и 
пршута. 

"Лепо је кад човек узме парче пихтије и пиће..." говори 
као у поверењу Ђука. 

Пиће... хм... седимо у недељна поподнева пијући кафу 
с млеком. 

Кафа се ужива у умним и духовитим разговорима; 
кафа је дошла из арапског света, арапски монопол пресекли 
су Холанђани. У Европи је кафа подстицала револуционарне 
мисли; прва кафеџиница отворена је у универзитетском 
граду Оксфорду... Амерички слуга енглеског трговца 
отворио је прву лондонску кафеџиницу давне 1652.  Шаљиви 
комад, кантату о кафи, компоновао је Јохан Себастијан Бах. 
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Пиће... пиће је и чај; на старој слици приказана је 
енгеска чајанка из 1750. године; церемонија префињености, 
отмена атмосфера. 

Ипак, питам Ђуку да ли... кад каже пиће, мисли на... 
алкохол? 

"Да, на алкохол", вели. 
"Брутална драма" Миодрага Ђукића Потраживања у 

мотелу почиње описом сеоске крчме, свечано намештене са 
столовима застртим белим столњацима. Има доста цвећа. У 
углу за столом, седи старац Михајло који дрхтавом руком 
приноси устима – чашицу ракије. Докрајчи је, а онда  устане 
и преопрезно почиње да се примиче шанку на коме је начета 
флаша ракије. Врти се, шуња, покушава да украде чашицу, 
затим брзо и дрхтаво точи, мало пролије, и искапљује. 

Ово је скраћен опис понашања једног алкохолика, онај 
целовит у Ђукићевој драми свакако је сликовитији. И на 
самом крају, Ђукићев јунак, не могавши више да одоли 
искушењу, жудно натегне из флаше... Потом – завеса.  

Ђукић о свему говори на непосредан начин, ненамет-
љиво, али зналачки. Говори као учесник и сведок кључних и 
најдраматичнијих догађаја и при том, не бави се собом. 

Више се други баве њим. Иако, ако се погледа тв, 
прелистају новине, нахрупи само гомила муцавих, 
неартикулисаних гласова, а паметни људи остају скрајнути. 

Пијемо кафу с млеком, једну, другу, па и трецу... 
обавезно уз чаше воде с ледом... Поскупело је од Нове 
године. Новогодишње свечаности не могу да замагле истину 
о животу, макар у њима учествовао у београдској Улици 
"Отвореног срца" у свету илузија чувени мађионичар 
Грифони – Раде Пилиповић. 

Мистер Грифони се дружи са драмским писцима 
Зораном Ђикићем и Драганом Коларевићем, који претендују 
да и сами буду мајстори, у чему је Ђикић поприлично 
одмакао, а за мистер Грифонија се прича да је чак бољи од 
чувеног Давида Коперфилда који се зове  Коткин, а узео је 
име по лику из романа Чарлса Дикенса. Манипулације, 
генетска магија, ментална магија и друге мађионичарске 
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вештине и дисциплине имају свој почетак и крај. Понекад, 
мађионичари један другоме откривају своје тајне. 
Шекспирову тајну, пак, није лако досегнути.  

Температура пада. Истовремено, стижу алармантне 
вести да се испорука руског гаса драстично смањује. 

Брда бадњака на Каленића пијаци и код Бајлонија. На 
Тргу и у Кнез Михајловој улици мимозе... У топлом 
купатилу на Вождовцу, пронађена: буба-мара! Веровали или 
не! Да ли је могуће?   

У Београду је, како извештава Си-Ен-Ен, минус 4 и 
минус 6. Божић. "Боље Божић кужан, него јужан", казу 
стари. Други дан Божића снег. Белина. Идила. Око поднева, 
као да је сва прљавштина, сво црнило испливало на асфалт, 
који се посипа сољу, док улицама плове прљави аутомобили. 

Хладноћа се увлачи у кости. Хладније је него што се 
мисли, јер не пристиже руски гас. Најављују се ледени дани. 
Сви ми, по мало, помишљамо на лето, које је далеко. 

На једно раније лето, у Котору, враћа ме избор приче у 
часопису Драма.Човек, писац који је бирао те приче био је 
Мома Димић, вредан  сарадник у том послу Миодрагу 
Ђукићу. 

Живео живот Тола Манојловић је роман који је као 
вундеркинд у осамнаестој години објавио Мома Димић 
далеке 1967, откада је протекло доста воде. 

Када је у Политици објављена прича Моме Димића 
Ове столице су баш удобне, јављали су му се читаоци и 
пријатељи. Сви су говорили о – удобности столица! 

А у тој причи, како је објаснио Димић, није реч само о 
столицама већ о томе како ми на њима седимо, шта 
доживљавамо у свету, у кући, у кафани, у биоскопу... у тим 
нежно-грубим животима.  

За Мому је тада био велики успех што му је ту причу 
прочитао, рецимо, један  93.годишњак, академик Ерих Кош... 
Његове године Мома није доживео. 

Име још једног изузетно значајног писца из Француске 
7, веже се уз име Миодрага Ђукића. 
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Срба Игњатовић, као председник књижевничке асоци-
јације сведочи о активностима међу које спадају и промоције 
часописа Драма и едиције "Савремена српска драма". 

То је текућа трака, смењују се промоције и гостовања 
страних писаца, манифестације и књижевне вечери. 
Чињеница првог реда је што нема ни једног страног 
списатељског имена који дође у Београд, а да не посети 
Француску 7. 

Занимљиво је да председник УКС не може да каже 
колико има писаца. По неким проценама, то Удружење је 
неизмерно бројно, али је објашњење једноставно: осим 
писаца из Београда постоје огранци широм Србије, а такође 
у дијаспори, од Темишвара до САД, у Немачкој, Француској, 
Шведској и другим европским земљама. Срба Игњатовић, 
као председник УКС изнео је и други занимљив, а мање 
познат детаљ. Насупрот распрострањеном уверењу да је 
први поратни председник био Иво Андрић, чињенице казују 
друго. Тај први председник била је Исидора  Секулић, а 
секретар Јован Поповић. 

Писци су се давне 1905. окупили и утемељили своју 
прву, чисто еснафску организацију на чијем челу су се 
нашли Матавуљ и Скерлић, као први председник и секретар. 
Одмах је проговорио "бунтовни дух". Један од првих гестова 
управо настале организације српских писаца био је 
протестни телеграм руској царској влади због хапшења 
Максима Горког, а текст телеграма стилизовали су Јован 
Скерлић и Радоје Домановић. 

Светионик, Папагај, Чудан стриц, Фараон и лав... или, 
пак Млин. Млин? Где се скрива тајна? Галерија тајни... да, 
тако се звала емисија Биљане Вилимон. Сликарка, окружена 
сликама, али не само сликама, него књигама, музиком. 
Имала је изложбу коју је иронично могла да назове "Кроз 
црно". Али у том циклусу, лица нису морбидна. То су урбана 
лица, без грча, без страха. Видна је, можда, запитаност. 
Тајна... Сама реч лепо звучи. Носи у себи неку 
мистификацију, један вео, провокацију... Али, тајне не 
постоје. Можда запитаност, као пред Ђукићевим делом. 
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Г л а в а  XIV 

 
 
 
 

ОТАЦ И МАЈКА 
 

Жена као симбол смрти. - Правила игре која одређују 
судбину. 

 
 
У другом чину комада Светионик постоји монолог 

Оца, у коме  говори о прозрачним духовима, космичком 
диму без реалности који преобликује најмањи дашак 
ваздуха, који је фатаморгана, лажна појава, привид без 
икаквог смисла: 

 
"Иако знаш врло добро да је овај замак напуштен 

столећима и да га је наша мала заједница учинила 
светиоником са јединим циљем да обасјава ову пустињу, ти 
ме нападаш као да сам ја Отац свих ових медуза које би да 
буду богови а чим се појаве науче да воле ону која их самим 
њиховим рођењем дарује смрћу. Мајка, мајка, увек мајка, а 
никад  Отац, непоновљиви и вечни. И воле је и плаше је се и 
чим искусе опори укус живота чезну за повратком у њену 
утробу, за нихилацијом и миром, за нирваном, а опет Оца 
проклињу као да је он дужан да одржи оно што је 
неодрживо, као да је он сам својим божанским гениталијама 
направио цело човечанство да би их из забаве убијао, једног 
по једног, милијарде њих, заувек, у бескрај, до ужасног 
замора, све док једним мушким потезом, једним 
Хармагедоном, још једним потпом не оконча и њихове и 
споствене муке... Ерос и Танатос две су комплементарне 
силе чија синтеза ствара ништавило. Ти си тај који у свом 
некритичном самољубљу разводњаваш правила игре која 
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одређују судбину. Жена није ништа друго до симбол смрти, 
јер док у љубави ствара живот, самим његовим рођењем у 
мукама, она га проклиње и осуђује на смрт." 

 
Следи шкрипа точка, језиви кикот, болни крици, 

хистерични смех и урлање мноштва у паклу... Дантеовска 
слика.  

Миодраг Ђукић је супериоран интелектуалац чија 
вертикала високих критеријума и скала казивања 
представљају аутентичну партитуру. Ђукић се суверено 
креће између политике и књижевности, у понорима живота, 
у вртлогу, међу људским световима. 

"...људи не припадају само једној врсти, него многим... 
између две врсте, унутар људског рода, постоје 
непремостиве раздаљине, светови који се не могу подвести 
под уопштене појмове, способни да стварају; ако се из једног 
од њих зарони до дна у онај други, њему супротан, уочава се 
вртоглава различитост другог." (Мартин Луис Гусман) 

Повест о Ђуки која формално почиње на почетку једне 
зиме, на прагу једне године, није салонска прича, ни 
кулоарска чорба. Дјук је једноставно искочио из колотечине 
монотоних, недуховитих ликова; налик Гуливеру међу 
Лилипутанцима. Као да се нашао у неком другом свету, 
имагинарном, као трујумфална капија на којој је натпис 00, 
уоквирен златним грбом. Тишину ремети шум који означава 
пуштање воде из златног котлића у тоалету. Ђукић, међутим, 
није имагинарни лик, из драме, романа, саге, него 
препознатљива личност из живота, јунак хронике, а не 
житије свеца, него исечак из живота, прошаран као ћилим 
савременицима и другима. Нема наздравичарства, нити било 
какве јубилејске еуфорије, него се указује као светионик у 
таласима и међу спрудовима времена, на домак старе 
воденице око које ноћу колају виле и чаробњаци. 

У прици о Ђуки нема светлосних ефеката, нема  салви, 
ни ватромета, само додир с даскама које живот значе... 
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Г л а в а XV 

 
 
 
 

МАЛА НОЋНА МУЗИКА 
 

Чаролија звука. - Ђукићев кловн. - Руже за примадону. 
 
 
Као велики пријатељ театра, не само онога шта се 

дешава у ложама или у фоајеу, него и иза позорнице и иза 
кулиса, уједно је, одмах се то увиђа изузетан познавалац 
музике, што се између осталог, да видети и у његовој драми 
Лабудово језеро. 

Свет музике је узбудљив као и људи који је стварају. 
Руже на столу Милке Стојановић сведочиле су о 

управо одржаном концерту. Примадона се осећа као 
спроводник музике: као муња и громови (као у Ђукићевим 
драмама, прим. М. Д.). Примадона каже да ради са страшћу, 
јер музику није потребно славити, музици треба служити. 
Рођена у Београду, Милка Стојановић је упоредо студирала 
светску књижевност и похађала студије соло певања код 
Зденке Зикове, а усавршавала се код звезда метрополитен 
опере Зинке Кунц и професора До Луга у студију Миланске 
скале. Већ на самом почетку, остварила је  низ најзначајних 
рола драмског сопранског фаха – Аиду, Абигаилу, 
Клеопатру, а њеном, једном од најлепших сопрана минулог 
века, партнери су били такође најлепши мушки гласови 
Марио дел Монако, Бењамимо Диљи, Франко Корели, 
Пласидо Доминго. Уметност је  безгранична, сматра Милка 
Стојановић: може да се регенерише... али у уметности има и 
разних обрта. Милкин муж Живан Сарамандић, оперски 
певач, посвађао се са Александром Берчеком, глумцем, али 
тада управником Народног позоришта. Живан је хтео да 
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Берчек буде смењен, а Берчек да Живану дâ отказ. "Нити 
ћеш ти њега да смениш, нити ћеш ти њему да даш отказ", 
пресудио је тада министар Ђукић у спору два велика 
уметника. 

О музици, кад је реч, упадљива пристрасност показује 
се према двојици великих уметника. 

Чола, Здравко Чолић, певач на гласу, својим кристално 
чистим гласом и начином на који пева такође осваја као они 
певачи у записима Тургењева. Један други велики певач 
напустио је овај свет. Драган Стојнић, шансоњер из Београда 
у чијим су се песмама обале среће и обале туге додиривале. 
У његовим песмама су сачуване неке старе адресе, а за 
препознавање довољни су акорди и стих: "Била је тако 
лијепа..." 

Реч о музици не може бити целовита ако се не помене 
Стефан Миленковић. Када је имао три године, наступио је 
као солиста, са пет година свирао је с оркестром, са двадесет 
година имао је око две хиљаде концерата. На својим 
концертима свирао је Моцарта, италијанску и француску 
музику; Вивалди, Менделсон, Ј.С. Бах, Сен- Санс, аутори су  
које интерпретира, а подијуми на којима свира су Америка, 
Русија, Италија, Немачка, Мексико... Слови за звезду која се 
појављује само неколико пута у једном веку! 

Затим, још једна дама. На сцени у облику шкољке, у 
некадашњој солани, у шпанском месту Торевјеха где су 
учествовала 23 хора, учествовала је и проглашена за 
најбољег диригента Даринка Матић-Маровић. Стабат  
Матер за њу је вечна тема – мајка пати над својим 
разапетим сином, што је у основи хришћанске цивилизације. 
За ову даму, музика је је све – и ритам кише, али и рад 
аутомобилског мотора, и наравно, хујање ветра и шум мора. 
Воли савремени израз, али  је усхићена нашом духовном 
музиком која, како сама каже, представља израз  
најтананијих чувстава. У њој је оно вечно: човекова стрепња 
од живота и од смрти, љубав према ближњем, страх од 
неизвесног , светлост мира и тмина рата. Диригентску 
палицу Даринке Матић-Маровић поистовећују са чаробним 
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штапићем. Кад она диригује склад и по стотине гласова 
осваја и медитеранска као и калемегданска предвечерја. 

Тамо где престају речи, следи музика...   
Ђукићева драма Уговор приводи се крају уз звуке 

гудачког оркестра који свира Моцаратову Малу ноћну 
музику. 

Однекуд из сећања, појављује се дуга, плава коса, 
озбиљан поглед, разблажен краћим шармантним осмесима. 
Својим изгледом може да засени филмске лепотице: Марина 
Арсенијевић. Атријум Народног музеја био је испуњен 
музиком која се простирала извирући из клавира под вештим 
прстима Марине Арсенијевић. Свирала је Праискон, затим... 
Косово... Традиција из које потиче, пуна је етерских 
чаролија, непредвидивих догађаја, пуна страсти, љубави, 
туге, трпње, ината... 

Драгана Југовић дел Монако је по доласку у Београд 
помислила: Надам се да се Београд ужелео мене, као ја њега. 

Нота озбиљности је у основи њене партитуре. Она, 
изгледала је те зиме 1999. елегантно, као лепа гимназијалка, 
говори о нади, жељама, радости, као и о орасима и 
звончићима, али није ушушкана у снове. Поверила нам је да 
сем музике воли писање; мајка јој је била професор 
књижевности. Драгана дел Монако је 1982. добила 
међунарону награду за поезију коју су јој доделили РАИ 
Уно, Би-Би-Си и ЗДФ. 

Бизеова Кармен је њена улога, као и за Јадранку 
Јовановић, уметницу која је у неким сенкама, чак и ликовно 
била попут славне Марије Калас. Кармен је и улога на 
репертоару Милене Китић. Плава Кармен! Једне летње 
вечери у Котору, Милена је имала концерт. Милан Панић, 
бивши премијер, бизнисмен, донео јој је велики букет 
црвених ружа... 

Људски глас... Понекад је довољно само то рећи. О 
томе сам разговарао с примадоном која се у овој скали не 
може заобићи, са Радмилом Бакочевић. Глас изванредне 
лепоте, изразите музикалности, драмско обликовање улога, 
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рола, то је оно што су, поред осталог, издвојили  познаваоци 
оперске уметности. У недељиву целину њене уметничке 
личности улива се чист, кристални тон, белкантистичка 
музичка фраза и оно што посебно осваја, чудесна 
једноставност и лакоћа певачке и глумачке интерпретације. 

Иза Радмиле Бакочевић је изузетно богат репертоар. 
Певала је у свим Вердијевим и Пучинијевим операма, 
наступала у Метрополитену, Бечкој државној опери, Ковент 
гардену, Миланској скали. Била је Норма у Лисабону, певала 
Брукнерову Мису у Дубровнику, Те деум у Охриду, била 
Коштана у Коњовићевој опери. 

У музичкој сфери и око Ђукића не може се занемарити 
и чудесни инструмент за који се често каже да је чаробан, 
фрула Боре Дугића. Он каже да се фрула прави од шљивовог 
дрвета. То је богом дано дрво. Дугић сматра да је фрула 
божанског порекла: по легенди, грчки бог поља и шума Пан, 
свирао је фрулу... трчао је за нимфом која је скочила у воду 
и претворила се у трску. Од те трске Пан је направио фрулу 
и свирао свој чежњиви зов за лепотом. 
 

А у Ђукићевом Лабудовом језеру, речи, речи, речи... 
Једна друга уметност, поред уметности речи, музике и 

игре, такође заокупља пажњу: ликовна.  
У драми Папагај Ђукић описује – вајарски атеље. 
Необичан атеље, као код Ђукића, имала је Мама 

Зузана, заправо Зузана Халупова из Ковачице, наивна 
уметница позната у целом свету. Кад слика своју кућу, слика 
је у плавом и објашњава да Словаци воле плаву боју. 

Од драмског писца Миодрага Ђукића, како је запазио 
Радомир Путник, већ смо научени да очекујемо изненађења 
у тематском, филозофском и естетском погледу. 

Тако и свака слика Воје Станића представља драму или 
причу – о свету морнара и арлекина. Као што Ђукић пише 
стално, тако и Војо Станић "питурава" сваки дан. Као у 
Ђукићевим драмама, свет на Станићевим сликама је 
необичан, али препознатљив. Свет сликара Станића 
поредили су са  филмским светом Фелинија. У световима 
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великих уметника није се лако снаћи. У сликарској 
радионици чаробњкака Воје Станића Зуко Џумхур је упадао 
у свет једрењака, модрине, харлекина, морнара, вртирепа... 

У Ђукићевој драми Чудан стриц, такође чудни ликови, 
кловн Манки са својим црвеним носом и штрцаљком на 
грудима који док хода вуче укрућену једну ногу. Живот 
Ђукићевих ликова одиграва се у различитим ентеријерима и 
екстеријерима. На пример, драма Уговор почиње у спаваћој 
соби затамњеној тешким брокатним завесама, поред стоних 
лампи, и великог биљурног огледала. 

У драми Уговор, како је види Радомир Путник, Ђукић 
истражује подручје зла које се налази у људима. Миодраг 
Ђукић, напомиње Путник, као искусан писац, пажљиво 
дозира испољавање количине зла које у себи  носе драмски 
јунаци, заодевајући њихову острашћеност монолошким 
деоницама у којима се дискретно протеже списатељева 
иронија... 

Музика је део Ђукићевог живота, као и политика... 
мада, политика је превагнула. Ту је имао... заправо није имао 
мирних периода. То је можда осетљива тема, али не мора да 
значи и да је табу. У једном времену, у политици је био 
Жељко Симић, такође министар за културу. Жељко је, док је 
био у министарској фотељи, елоквентно говорио о путевима 
културе. У чему су се путеви Ђукића и Симића разишли, 
промакло ми је... 

Један други министар био је готово упоредо у власти 
са Ђукићем, Миливоје Павловић. Обојица, нису ми пуно 
говорили један о другме, ако и јесу, онда обазриво. 
Савремени човек, по Павловићу, окружен је шумом 
најразличитијих знакова и сваки појединац је херметичар. 
Павловић мисли да је значење појаве понекад важније од 
саме појаве. Око види само физичко, а тек наука о знаковима 
мора да објасни и метафизичко. 

Деликатни су односи међу политичарима. 
Још је, како сматра Павловић, деликатније тумачење 

учинка појединих књижевника или музичких остварења јер 
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она своја најдубља значења носе у особеном симболичком 
кључу. Без тог кључа, тешко се долази до правог значења 
многих великих дела – од Дантеа и Шекспира до наших 
дана. 

Божанствену комедију Елиот је разумео тек у својој 
46. години... Многи ни тада, као и ја, па се не упуштам да 
разумем неке односе. 
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Г л а в а    XVI 

 
 
 
 

КАМЕН И ГВОЖЂЕ 
 

Амерички театар. - Буфало ноћи.- Понорница. 
 
 
Време јури, као буфало у ноћи или буфало ноћи. 

Ускоро ће Богојављење, а онда Јовандан. У Америци се 
очекује инаугурација  новог председника, Барака Обаме. 

Он долази на место Џорџа Буша. Најближа сарадница 
биће му, као државни секретар, Хилари Клинтон, некада 
прва дама, супруга ранијег председника Била Клинтона. 
Клинтон је волео недеље у Белој кући и шетњу с Библијом у 
руци. Буш је био више религиозан. Пријатељима је поверио 
да у рано јутро чита књигу Освалда Чембрлена, 
Шкотланђанина, баптистичког свештеника који је умро 
1917. док је проповедао јеванђеље. Буш је побожан човек... 
Сваки амерички председник призива Бога и тражи његов 
благослов. Сем вере, наравно, у центру је новац. У камену 
Рушмора овековечена су четворица америчких председника, 
скулптуре представљају велике момке Америке: Џорџа 
Вашингтона, Томаса Џеферсона, Теодора Рузвелта и 
Абрахама Линколна. 

Одједном, необично поређење... Театар – америчка 
политичка сцена – ранији председници. Двојица међу њима, 
Линколн и Вашингтон, имали су исту страст – волели су 
позориште! Њих двојица имају различито порекло. Линколн 
је рођен у сиромаштву, а Вашингтон је растао удобно на 
породичној фарми. Вашингтон је био заинтересован за 
алатке, а Линколн за књиге. Обојица су били високи растом. 
Вашингтон се држао усправно, а Линколн је имао мало 
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погнута рамена. Обојица су били снажни људи, умно и 
физички, праве атлете. 

Ни Линколн, ни Вашингтон нису себе сматрали ни 
гледали као политичаре. Председници САД Линколн и 
Вашингтон знали су шта је власт, али ни један ни други нису 
дозволили да им она – власт – заврти мозак. После 
револуције, многи у Америци хтели су да Вашингтона виде 
као краља, али он на то није пристао. 

Сада на сцену ступа Барак Обама... 
За разлику од високе политике и Хималаја, на овим 

просторима, настављају се приче свакидашње, с улице, с 
пијаце, из канцеларије, из кухиње, о којима ми је 
својевремено причао Синиша Павић, судија и писац. Он, 
како ми је говорио, када га је код мене довео уредник 
Слободан Терзић, заборавља имена, али памти физиономије. 
Његови јунаци из Породичног блага Шпиц и Ђоша 
засмејавали су публику на филмском платну и на даскама 
које живот значе, паралелно и одвојено на тв екранима. 
Павић покушава да одгонетне шта то привлачи публику, 
сматра да је то феномен, а феномен како објашњавају 
његови јунаци "тој ти је оно што не мож' да се објасни..." 
Причају се вицеви – "без падежи, без Сосу и без Фату, без 
политику и без еротику"... Сада плови његова Бела лађа. 

Док пролазим поред таквих ликова око Каленића 
пијаце, идући ка "Петрограду" где ћу с Дјуком да пијем кафу 
и воду у чаши пуној леда, на ум ми падају и неке друге 
личности које сам сусретао. На пример, академик Дејан 
Медаковић. Био је на значајним и занимљивим функцијама у 
посебним временима – декан Фиолозофског факултета 
шездесетосме, генерални секретар САНУ у време 
Меморандума, потом и председник САНУ... У Театрону 
Миодрага Ђукића објављена му је драма. 

Под кровом Академије, разговарали смо углавном о 
поезији. Између осталог и о чуду реке понорнице, као о 
метафори која многе од нас дотиче, могуће и Ђуку. Дивна 
метафора је крашки феномен. Вода иде, тече, па нестаје, да 
би ко зна где шикнула. Као Омбла... Тако је и у уметности... 
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Прва збирка Мотиви изашла је 1946. године, о његовом 
трошку. Нападнута је, критикована као декадентна. Каснији 
критичари  упустили су се у неку врсту превредновања 
његове прве збирке. Међу тим критичарима је и Драшко 
Ређеп. 

Када сам Ђуки поменуо др Ређепа, помислих – оде све 
на рабош. Чудна реч... Рабош. По ономе како је објашњава 
др Драшко Ређеп, има  разна значења. То може да буде рецка 
у кафани, али може да значи и то да се некоме на издржану 
казну дода још три месеца, рецимо... Али, при помену имена 
др Ређепа, Ђуки се лице разведрило... 

Драшко Ређеп, како ми је приповедао још у прошлом 
веку, припада генерацији у којој су аутори мртви или 
одустали. Помиње три личности које су утицале на њега. 
Мирослав Крлежа чије је негаторсво било увек јаче од  било 
које вере, затим Душан Матић од кога је учио да – разговара 
и његов професор Младен Лесковац од кога је спознао 
осећање за чињенице, за баштину. 

"А знате већ, принче мој, разговарати значи постајати 
други", рекао ми је др Драшко Ређеп у свом маниру. 

Тако се настављају разговори с Миодрагом Ђукићем. 
О Чехову, на пример. И о поимању које је изнео Света 
Лукић, о два камена спотицања београдског позоришта, два 
драмска аутора с којима никако не може да изађе на крај. 
Пре свега, реч је о Шекспиру, а нису мање невоље ни са 
Чеховом. Остаје, међутим, оно што се у редовима драмских 
писаца најчешће понавља, оно што посебно и стално истиче 
Миодраг Ђукић или у својим записима Радомир Путник и 
сви други. Проблем домаћег савременог драмског 
стваралаштва које је одгурнуто од позоришних дасака. Благо 
казано, нема наклоности према савременим домаћим 
писцима. При том, подсећа се на неке скандалозне случајеве 
који илуструју тезу, како пише Радомир Путник, о 
недостатку било каквог смисленог разлога за њихово 
чињење; у Зајечару, на пример, локална самоуправа укида 
позориште већином гласова одборника, па затим формира 
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ново позориште у коме неће бити глумаца који су захтевали 
да им се исплате зарађена примања. У Вршцу, владајућа 
коалиција доводи  на чело Народног позоришта "Стерија " 
човека који је по занимању електричар... У реду, познато је 
оно о браварима, а и о електричарима што је говорио Лењин: 
Другови и другарице!... и господо електричари, али... А у 
Шапцу, подсеца такође Путник, локална власт скида име 
величанственог глумца Љубише Јовановића из имена 
позоришта због Јовановићеве "идеолошке ангажованости" у 
прошлости. Колико се зна, Љубиша Јовановић је био 
антифашиста и члан "Позоришта народног ослобођења" за 
време Другог светског рата. У Шапцу, како се види, 
антифашисти немају подршку локалне самоуправе.  

Чудне су судбине позоришника. Једна таква је, 
наравно, она коју је доживела глумица Жанка Стокић коју је 
у своју галерију драмских ликова уврстио и Миодраг Илић у 
драми под називом Жанка, објављеној у 25. свесци едиције 
"Савремена српска драма". Још једна глумица имала је 
чудну, тешку, несрећну судбину, српска Сара Бернар Олга 
Илић, која је по узору на велику Сару, играла Хамлета. 
Живот је провела као путујућа глумица. После ослобођења, 
оптужена је за велеиздају... 

Кад год би се повео разговор о глумцима, Ђука се радо 
присећао имена познатих уметника. Често је говорио, 
рецимо, о Зорану Ристановићу, сјајном глумцу. Посебно се 
радо Ђука сећа још једног великана театра, Бате Стојковића. 
Испред биоскопа "Балкан", по неком холивудском маниру, 
на плочнику је постављена звезда уз име Бате Стојковића. 
Људи, као да воле да газе по звездама – од Холивуда до 
Београда. 

Данило Бата Стојковић био је професионалац, глумац. 
Изнад свега  глумац. Кажу: глумац еруптивног, силовитог 
темперамента, веле и да је огрезао у вртлогу унутарње 
дубине ликова које је тумачио; делује по  неумитним 
силницама животне концентрације и у исијаном интензитету 
их оживљава. За тог глумца изузетног талента, глумца који 
је понео и Добричин прстен, побрао и многа друга  
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признања, увек се говорило да игра маестрално. 
Када сам, пре једне деценије, у летњој доколици 

разговарао, ако је то доколица, са Батом Стојковићем, 
говорио је о глуми, али и о свему другом. Посебно о фудбалу 
за који је сматрао да има блискости с глумом. 

Говорећи о времену, није крио неку горчину због 
свакодневице. "Ујасни ме, о Господе"... узбуђивале су га те 
реци: ујасни ме ... Тако вели пророк. Глумци су свеци и 
глумци су деца. За Бату Стојковића су његове колеге 
говориле да је  још у мајчиној утроби постао глумац... Почео 
је да глуми пре него што је пошао у гимназију, долазио је у 
позориште, а као дете, многе улоге је знао напамет. 
Забележено је да је  предавања из књижевности, историје, у 
ствари из критичког мишљења о свом времену, слушао као 
дечак на Чубури у родитељској кући, а предавачи су били 
Дејан Медаковић, Михиз, Ћосић, Мића Поповић... У филму 
Миће Поповића Делије одиграо је Гвоздена који има и други 
живот, на платнима тог сликара. 

Говорио је Бата Стојковић тог лета и о власти: Власт 
мења људе... Зар није власт оно што новинар има над 
папиром, или сликар над платном? 

Глумци су, зна Шекспир, сажет летопис. Зна то, веома 
добро и Миодраг Ђукић.   

 
14. јануар                                                                                              
 
Град је и даље окован ледом. Како је саопштено, преко 

100 људи, који су се поклизнули на улици, пали и 
повредили, потражило је помоћ лекара. Неки су били, како је 
саопштено, у алкохолисаном стању... Претходне ноћи 
славила се Српска нова година. Ватромет над Врачаром, 
звона са храма Светог Саве... 

Дан бива дужи. 
Поподне у "Петрограду". Овај пут, шире друштво. 

Ђуки и мени придружују се Миладин Шеварлић и Леон 
Ковке. Наилази и Недељко Бодирога... Серкл... 
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У једном тренутку Шеварлић се загледао у невелику 
урамљену фотографију на зиду; на њој су Толстој и Чехов. 
Откуд заједно, питао сам се, двојица великана књижевности, 
посебно драмске. Необични савременици, Толстој (1828–
1910) и Чехов (1860–1904)... Племић из Јасне пољане у 
Тулској губернији, творац Ане Карењине, Болконског, 
Безухова, иако пуно старији наџивео је младог лекара 
Антона Павловича Чехова, рођеног у Таганрогу, луци на 
Азовском мору, аутора догађања у летњиковцу 
Серебрјакова. Чехов је сумњао у свој књижевнички таленат, 
али како је писао Томас Ман, он није почео да пије, није пао 
у меланхолију, није полудео – умро је од туберкулозе плућа. 
Када је почео да побољева, на клиници у Москви, 28. марта 
1897. посетио га је Толстој. Тада је, ваљда, и настала 
фотографија чија се копија нашла, ето, и у Београду.   

Разговарамо о саги... Знам, а они не знају, да је то 
књига о Ђуки, али и о људима којима је окружен – о 
савременицима и другима – о Београду и Београђанима, о 
књижевности, театру, о уметности уопште, о политици... 
животу, и свему ономе што чини живот. Колико страна? – 
занима Шеварлића, а одговор је – ни књижица, ни 
књижурина... просто – књига. Глас са стране говори да не 
треба бити мегаломан, аргумент гласа разума је  садржан у 
питању – колики је Камијев Странац, Андрићева Проклета 
авлија,  Бекетов Годо...? Колико страница има Старац и 
море Ернеста Хемингвеја? А имају изузетан значај. Књига, 
дакле. 

"Прво што је угледао била је невелика у жуту кожу 
повезана књига... Јако и топло осећање радости прострујало 
му је целим телом; нешто од изгубљеног људског и правог 
света који је остао далеко иза ових зидова, лепо али 
несигурно као сновиђење. Трепнуо је очима, али књига је 
стајала на месту и била заиста – књига". 

 
                                        (Иво Андрић, Проклета авлија) 
 
У разговору сазнајемо да се Миленко Мисаиловић 
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јавио пре неки дан Ђуки... Др Миленко Мисаиловић је 
значајан позоришни посленик, критичар, писац, редитељ, 
још од времена управо Бојана Ступице. Родно место др 
Мисаиловића су Кремна, постојбина Тарабића. Управо др 
Миленко Мисаиловић на једном месту, у оквиру својих 
многобројних, великих студија, говори о биографији. Вели, 
између осталог, "има биографија које не објашњавају само 
људе чије су..." и додаје "можда и отуда долази она мудрост 
по којој човека најбоље и најпотпуније може да објасни не 
он сам, него неко други". 

 
Мисаиловић је био сарадник великог Бојана Ступице. 

Великан театра Бојан Ступица је рођен 1910. у Љубљани, а 
умро је 1970. године у  Београду. Знао је да каже, и он, како 
му у Љубљани говоре да је одметник, да му је стално 
боравиште општина Врачар у Београду, да у Загребу има 
транзитну визу, а у Београду где је по сопственом признању 
оставио најлепше године свог живота, кажу му да је 
досељеник и нека иде у своју завичајну општину... Нешто 
слично су рекли и Кустурици, па су се после извињавали. 

Време не стоји. 
Приближавајући се стотој, преминула је сликарка, 

професор, академик Љубица Цуца Сокић. Рођена је 1914. у 
Битољу, припадала је генарацији која је увела српску 
уметност у токове париске  школе.  

Ову хладну вест сустигла је још једна, о смрти Душана 
Џамоње. Још су у сећању његове монументалне скулптуре 
на Кнез Михајловој у Београду, а неизбрисива су као челик и 
бронза од којих је правио чуда. И сећања на сусрет с њим у 
Загребу. У Врсар нисам ишао... Нисам знао да је 
претпоследњег јануарског дана 1928. рођен у Струмици, у 
Македонији, као и Цуца Сокић. Она је умрла у Београду, он 
у Загребу...  

Умро је и Богдан Тирнанић, новинар. Премда су 
његови текстови пунили новине, он ми је увек деловао 
некако дискретно, с цигаретом у руци као Хемфри Богарт, са 
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оне фотографије на зиду код Душана Прелевића Прелета, 
који је раније отишао "у вечна ловишта". 

   
После кафе у "Петрограду", и разговора који је 

потрајао, растајемо се, свако иде на своју страну, први, по 
обичају, одлази Шеварлић, па Ковке, па ја, Ђука остаје са 
Недељком Бодирогом који ће после на пут у Параћин. 

Лед је на улицама. Број повређених на леду се 
повећава... Један старији човек је преминуо после пада на 
клизавом тротоару. 

Људи су таоци времена. Као у млину... 
"Са свих страна мреже падају на сељаке који се у њима 

копрцају, запомажу, вриште". Тај призор описује Ђукић у 
својој драми Млин. Људи су немоћни, заиста се копрцају, од 
хладноће, од скупоће, од свих зала која их поклапају попут 
мреже... Ипак, није то завршетак драме. Сунце се пробија 
пре него што падне завеса... "Забљескујућа светлост његових 
зракова осветљава поприште на којем погушени и поклани 
Топличани спавају свој последњи сан и можда сањају о 
својим великим ратним победама у прошлости и срећној 
будућности која је пред њима у небеској Србији. За то време, 
паукови седе размештени око трпезе и госте се док млин 
весело тандрче". Завеса и то је крај. 

Ђукићева поетика, међутим, како је приметио Срба 
Игњатовић, бравурозно је исказана заправо већ у самом 
прологу: месец је у топлој летњој ноћи налик на паука... 
Млин је у нашој народној традицији, баш као у нарацији, 
поготово глишићевској фантастици, примећује такође 
Игњатовић – синоним нечистог места, стециште свих зала. 
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Г л а в а   XVII 

 
 
 
 

1 0 0 1    Н О Ћ 
 

Српски позоришни Вавилон. - Игра без ограничења. 
 
 
Ђукић воли историју, познаје чињенице. 
У историјском току значајна је, рецимо, 451. година 

када је почео расцеп између источне и западне цркве. 
Муслиманска хронологија, Хиџра, почиње 622, а Кур'ан 
настаје 652; Русија прима православље око 990. а Москва 
постаје центар Православне цркве после 1453. Први 
крсташки поход је 1095-96. године. 

Претходно је, око 800. године, настала најранија 
верзија 1001 ноћ. 

Књига већ помињаног аутора Амина Малуфа 
Крсташки ратови у очима Арапа приповеда о крсташким 
ратовима од 1096. до 1291. онако како су их доживели и 
описали у Другом табору. Заснива се на сведочењима 
савременика, арапских историчара и хроничара за које то 
нису крсташки походи већ – "франачке најезде". То је 
епопеја славних султана, говори о крсташком пустошењу 
Јерусалима и Цариграда и, оно што је и данас актуелно, о 
самоубилачким атентатима које изводе припадници  секти. 
Као и у свим ратовима, па и на простору бивше Југославије, 
присутне су политичке игре и необични договори и 
споразуми. Понекад, у супротстављеним војскама, као на 
овим просторима, ратују припадници различитих 
националности, и једни другима продају чак тенкове... Кажу, 
иако то већ звучи као отрцана фраза, да се историја понавља. 

Шехерезада је своје приче завршавала на 
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најинтересантнијем месту, као добар писац романа у 
наставцима или вешт фељтониста. Највештији су ту понекад 
догађаји који пишу историју. Обележена је 40-годишњица 
смрти Јана Палаха. У центру Прага 1968. 20-годишњи 
студент филозофије запалио се у знак протеста због 
совјетске инвазије на његову земљу; друга вест је из 
Зимбабвеа и најављује штампање новчанице од 100 билиона 
(100 хиљада милијарди) долара, у покушају да се тамошња 
Централна банка избори против хиперинфлације... Неће 
ваљда и овде, поново... 

"За српско позориште историја су глумци и представе. 
У њима оно види своје време, трајање, преображења, 
славља, сумње, оспоравања, бежања у заборав, постојаност у 
садашњости маштања о могућем и оном што тек долази", 
пише у Илустрованој историји драмског театра Петар 
Волк. Како у уводу књиге напомиње Миодраг Ђукић, овом 
књигом  Волк приказује српски позоришни Вавилон. 

Одакле почети? Пита се – пре почетка – и сам аутор те 
велике и лепе књиге, др Петар Волк. У тој хроници полази се 
од II века п.н.е и залази у V век н.е. Помињу се налазишта 
маски и других ритуалних предмета у Београду, Земуну, 
Смедереву, Костолцу, Кладову, Сремској Митровици... А 
онда, од II до IV века н.е. античка позоришта у Хераклеји, 
Сирмијуму, царска палата Гамзиград... Средњи век је 
илустрован позоришном трупом и свирачима на двору краља 
Стефана Првовенчаног, помињу се такође путујуће дружине 
на другим краљевским и властелинским дворовима, као и 
глумци и свирачи на крунисању цара Душана... 

Театар на Ђумруку, Позориште "Код јелена", војничка 
позоришта, све је то у садржају ове позамашне илустроване 
историје театра, све до Народног позоришта у Београду, 
савремене београдске сцене, војвођанских раскршћа... 
Стерија, Нусић, Стеријино позорје, Битеф. 

Издавач је Музеј позоришне уметности Србије, на 
чијем је челу био  Миодраг Ђукић главни и одговорни 
уредник тог издања чије је штампање завршено 1997. 
године. 
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"Начин презентовања и сама документарна вредност 
књиге недвосмислено сведоче о огромном богатству српског 
народа које га ставља у ред високохуманизованих европских 
култура" – речи су Миодрага Ђукића. 
  Одлука да се престоница Кнежевине Србије пренесе 
из Крагујевца у Београд, значила је, како бележи Волк, 
истовремено селидбу Лицеја и других државних 
институција. Са крагујевачким дилетантским позориштем, 
како су називали групу састављену углавном од ученика а 
коју су предводили Атанасије Николић и Јован Стерија 
Поповић, рачунало се у свим плановима око унапређења 
просветног и културног живота у новим условима. О томе 
сведочи и одлука власти да се овим ентузијастима омогући 
да у згради Царинарнице, познатој као ђумрукана, на 
савском пристаништу, дозволи приказивање позоришних 
представа. Свечано отварање позоришта обављено је 4. 
децембра 1841. године... 

 
Жеља за позоришним илузијама није јењавала у 

Београду после разлаза глумаца који су наступали у Театру 
на Ђумруку, такође бележи између осталог др Волк... Затим, 
да је на Стамбол капији постављен 18.августа 1868. године 
камен темељац за нову позоришну зграду... Ту је и податак о 
томе како је настало Југословенско драмско позориште: 
политичко вођство земље у пролеће 1947. године донело је 
одлуку да се ради унапређења позоришног живота, оснује 
репрезентативни ансамбл. Формалну одлуку донела је Влада 
Федеративне Народне Републике Југославије, а 1. септембра 
редитељ Бојан Ступица постављен је за уметничког 
директора, а књижевни и позоришни критичар Ели Финци за  
управника... 

Ово издање Музеја позоришне уметности којим је 
руководио Миодраг Ђукић, аутора Петра Волка, садржи 
импресивне фотографије те је драгоцено сведочанство о 
историји театра... Нушић, у снегу, као каплар у Српско-
бугарском рату 1886. године, фотографије из Ожалошћене 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 122

породице, Госпође министарке, Власти... Добрица 
Милутиновић 1924. као  Иванов у драми А. П. Чехова... 
Раша Плаовић, узбудљива  фотографија, као Едгар у 
трагедији Краљ Лир, господска фотографија Чича Илије 
Станојевића у последњој години свога живота, испред 
Народног позоришта... Блаженка Каталинић, као Мадона, 
Миливоје Живановић, пре тога Бранислав Нушић и  Жанка 
Стокић са великим букетом, после премијере Госпође 
министарке у Народном позоришту 1929. године; Рахела 
Ферари, испод чије фотографије се наводи да је своју 
глумачку афирмацију стекла на новосадској сцени, између 
два рата... 

Милосав Мија Алексић (1923-1995) као Несрећковић у 
Шуми Островског, седи са завежљајем на коленима и 
карактеристичним осмехом; такође Мија Алексић у улози 
Јевреман Прокића и као Сирано де Бержерак у истоименом 
делу Ростана... Насмејана Оливера Марковић у насловној 
улози комедије Госпођа министарка Бранислава Нушића... 
Уснија Реџепова у улози Коштане, у режији Боре 
Григоровића; Олга  Спиридоновић као Беатриче у 
Шекспировом комаду Много буке ни око чега, Мира Ступица 
и Северин Бијелић, загонетни поглед Вуке Дунђеровић, 
Мирјана Коџић... 

Плејада се шири...   
Мирослав Беловић, песник, глумац, редитељ... Са 

Илиџе. Сећам се кратке шетње заједно с њим Титовом 
улицом у Сарајеву, једног давног  пролећа, у дане 
одржавања позоришног фестивала МЕС. 

Мата Милошевић, педагог и глумац, редитељ... Милан 
Ајваз, Стојан Дечермић... Драгутин Добричанин, популарни 
глумац, аутор комедије Заједнички стан кога Ђука често 
помиње и као пријатеља и као сарадника... На једној страни 
две фотографије: Мира Траиловић, редитељ и управник 
Атељеа 212, Јован Ћирилов, као директор и драматург 
Атељеа 212, а потом фотографија Зорана Радмиловића 
једног од најугледнијих глумаца београдских сцена...  

Као небо, и београдска сцена пуна је звезда. 
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"Ниједно дело, лично или колективно, не пружа тако 
дубок увид у сву сложеност напора српског национа да у 
кратком временском раздобљу надокнади сву ону креативну 
разиграност и богатство духовне раскоши заморене Европе 
којом су управо протутњали добоши Наполеонове  
апокалипсе, последице економских и социјалних 
противуречности првобитне акумулације капитала, ратови, 
преврати и револуције, као што то чини позориште, 
разбуктавши огромну страст нове грађанске класе у Србији  
према себи. Разумљиво је да ова колективна љубав према 
театру није била случајна... Национално позориште Србије 
је, дакле, давало тело националном ентитету српског 
народа..." 

 
Видео сам, вели један драмски јунак, однекуд упућен у 

графологију, различите потписе: ситан Микеланђелов, мало 
крупнији, Шекспиров, нечитки Гетеов, китњаст Лајбницов, 
разговетан Бетовенов, жврљотину Робеспјера... 

Текст са потписом Миодрага Ђукића, исписан његовим 
карактеристичним рукописом, говори о отварању корица 
књиге о српском позоришту у којој свака страница 
представља позоришну завесу која отвара чудесни свет 
театра, његове јунаке и њихове сукобе, душе људи који су у 
протеклом периоду глумили паралелни живот наших 
предака и свих нас; који су непосредно пред очима 
савременика творили свет истовремено близак и недокучив, 
свет пун узбуђења и дивинизоване енергије самог Диониса. 
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Г л а в а  XVIII 

 
 
 
 

З И М С К А     Б А Ј К А 
 

Дубровник, Сарајево, Загреб...  - Дуго праскозорје.- Висока 
школа марифетлука. - Ђокондин осмех. 

  
 
Борба за успон и одржање... Покушали су, изгледа и да 

га убију, што је један од покушаја атентата на Ибарској 
магистрали, али... Ђука  је у седлу. Висок, снажан. Као Џон 
Вејн. Висином и држањем разликује се од других писаца и 
политичара, интелектуалаца. 

Његов портрет урадио је и Бајо Луковић, свестрани 
уметник. Песник Бајо Луковић написао је – као портрет 
једне тајне – песму под називом Мона Лиза. 

  
Леонардо седи, жена испред њега – 
Док он у њу гледа своје лице види 
Па добија жељу јачу и од чега 
Да се кроз то лице целом свету свиди 
  
Гледајући у њу себе самог слика 
Покушавајући да завара свет 
Он у једном лицу скрива оба лика 
Идеја је јасна ко божански лет. 
  
Леонардо седи, испред њега жена 
Између њих слика као врата раја 
Не, није то жена, то његова сена 
Титра испред њега на путу бескраја. 
 
                            (Бајо Луковић, Пикасово око)  
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Слика Баја Луковића Портрет једне тајне представља 
доказ да је Мона Лиза аутопортрет Леонарда да Винчија... 

       
Повест о Миодрагу Ђукићу, поткрепљена је ликовима, 

окупљеним на једном месту, у једном тренутку; као 
саговорници током низа година наилазили су на радозналост 
јер су, као и Ђука, учесници у глобалној авантури 
савременог света. Међу сапутницима у повести о Миодрагу 
Ђукићу уметници и јавне личности су као у албуму, прваци 
у различитим духовним дисциплинама који надрастају своје 
време. Они се преплићу у овој причи, али не сударају. 

Један од оних којих се Ђука често и радо сећа је његов 
друг и колега Велимир Лукић (1936-1997), песник, драмски 
писац, дугогодшњи управник Народног позоришта у 
Београду, драматург Атељеа 212, писац фарси. Заједно са 
Кисеоником Миодрага Ђукића и другим комадима, 
комичном мелодрамом Имитација живота из пера  
Мирјане Бобић Мојсиловић, драмом глумца Гојка Шантића, 
у тој, двадесетој свесци „Савремене српске драме“, објављен 
је и текст Велимира Лукића И смрт долази на Лемно. 

На опроштају од Велимира Лукића, првог дана 
септембра 1997. на Новом гробљу, глумац Петар Краљ 
казивао је стихове Santa Maria de la Salute, а претходно  су 
се у Народном позоришту чули стихови Ноћас су ме 
походили мртви и одјекнуо је, у знак опроштаја – велики 
аплауз! 

Лукић је био врстан стваралац; његове две драме 
говоре о Брозу, и написане су за живота друга Тита: Други 
живот краља Освалда (1962) и Завеса или дуго праскозорје 
(1971), у езоповском стилу. Листајући Лукићеве драме, лако 
је спотаћи се и о његов Досије у коме су ликови, рецимо, 
друг Ристе, друг Франц, академик Бранко Костић, другарица 
Марија, министарка културе, затим друг Мрки, друг Јасни, 
Мирослав Бојић, сликар... 

Драма је, како се тумачи, настала по мотивима једне 
политичко-културне или чак полицијске заврзламе, која  је 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 126

повремено оживљавала у јавности, књигама и чаописима. На  
ту, једну врсту „потере“ указао је НИН. Како се наводи 
(НИН 2. март 2003.) године 1966. страдали су једна удата 
жена, Станка Веселинов и један млади песник који је у тој 
потери био осумњичени; реч је о академику Матији 
Бећковићу. Напад је дошао од стране црногорског 
Монитора и, како сматра НИН, с циљем да се академик 
прогласи за сарадника Удбе, ради „извргавања руглу српског 
академика због његове блискости са митрополитом 
Амфилохијем Радовићем...“ Извесни пуковник у пензији, не 
наводећи доказе, изнео је тврдњу да је Бећковић био „на 
сарадничкој линији“ са ДБ Србије од 1967. до маја 1992.   

    
Уследиле су „ године страдања“ на Брионском или ИВ 

пленуму, чистка у редовима полиције почевши од 
Александра Ранковића... 

Наложено је „опрезно праћење“ младог песника, 
односно организовано прилушкивање Станке Веселинов која 
је у то време била високи савезни функционер, задужена за 
културу и супруга Јована Веселинова, секретара ЦК СК 
Србије. 

Станка Веселинов је виђена у друштву младог песника 
Матије Бећковића на отварању једне изложбе у Павиљону 
„Цвијета Зузорић“.  „Опрезним праћењем“ је установљено да 
су њих двоје отишли у један стан на Топличином венцу. 
Техничка служба Удбе је ушла у стан, озвучила га и 
снимљени су разговори вођени у току наредних неколико 
састанака. 

По мотивима тог случаја Веца Лукић написао је тв 
драму Досије која је више пута емитована на Првом 
програму београдске телевизије, а „костур“ приче дала је у 
НИН-у  Радмила Станковић. У целу причу увучен је и 
песник за децу Душан  Радовић коме је генерални директор 
радија и телевизије Здравко Вуковић наредио да склони   
Бећковића као „непријатеља, шпијуна, диверзанта“ а по 
окончању афере Матија Бећковић је све то испричао Моми 
Капору. 
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У тв драми Досије улоге су тумачили Иван Бекјарев, 
Војин Ћетковић, Јасмина Аврамовић, Миодраг Кривокапић, 
Миодраг Радовановић, Горан Султановић... 

У разговорима са Ђукићем, није било прежвакавања те 
афере. 

  
Културни комесари су у Ђукићевом комаду Кисеоник 

пронашли алузију на своје диктаторство. Комад је, наиме, 
писан у време кад су комунисти били чврсто на власти. 
Кисеоник је настао почетком осамдесетих, али је његово 
приказивање онемогућено, тек је деведесетих та драма 
Миодрага Ђукића приказана на сцени Народног позоришта у 
Нишу. 

Сатира, алузија, иронија, алегорија – средства су која 
Ђукић користи у свом Кисеонику. 

Младен у Кисеонику каже: научи да разликујеш режим 
од народа... режим је надградња... глуперде, неписмењаци, 
мрачњаци. Ђукићев јунак Младен Секуловић не пристаје на 
живот без кисеоника. Кисеоник је главна метафоре Ђукићеве 
драме. 

  
    
Исечци, повест о Ђуки, сага о Миодрагу Ђукићу, 

драмском писцу, директору, управнику... министру... 
смештена је у временски оквир од првог дана зиме 2008. до 
Богојављена 2009. године. То је прилично кратак размак и за 
разговор и за писање, али... 

Поводом књиге Миодрага Ђукића под насловом 
Сомнабули, убице, касапи, објављене 2008. године, у којој су 
три његове драме – Сомнабули, Уговор и Лабудово језеро, 
први дан зиме изгледа није безначајан. Предговор за књигу 
написао је Недељко Бодирога који подсећа да је ове три 
драме Ђукић написао од почетка пролећа до зиме 2007. 
године. Писац предговора поред осталог закључује да – 
Ђукићева дела нису за просечне људе. „Пре би се могла 
сматрати лектиром богова и њихове смртне деце која једино 
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желе да личе на своје очеве“.  
А на завршетку предговора Недељка Бодироге, уписан 

је датум 21. децембар 2007. године! 
Поговор за књигу написао је Миладин Шеварлић који 

потврђује свој утисак како аутор – у односу на своја 
претходна дела – чини искорак од метафизичког ка нешто 
конкретнијем доживљају стварности. Ђукић се, дакле, 
потврђује као изузетан драматичар чија је, како каже 
Шеварлић, самосвојност равна његовој вештини, искуству и 
конзистентности поетског израза. 

Оно што је у складу са драматургијом, али не и са 
искуством, јесте датум испод поговора. 22. децамбра 2007. 
године! 

И, тако, дан за даном... Филмски фестивал у 
Дрвенграду... Џим Џармуш и Кустурица... Тенис у 
Аустралији. Ана Ивановић прича о томе како проводи 
слободно време: оде у биоскоп или у шопинг... највише је у 
соби, чита, спрема испите кад се врати у Србију.  

  
      
 
                                                                   19. јануар 2009. 
  
  
Ђука је једноставан, миран, понекад тих и скроман 

човек, свесно надмоћан, доброћудан... док га не изнервира 
др Дајч, који се изгледа намеће као нека комична маскота са 
својим понекад пијано, лепршаво занесеним мислима.   

За оне који не познају Ђуку и само су чули за њега, 
звучаће као откриће да је он веома стидљив човек који 
најмање говори о себи.   

По изласку из „Петрограда“, пролазимо поред кафане 
„Каленић“... Е, раније бисмо ту седели и пили пиво, а не, као 
сада, кафу с млеком у бассерији... помишљамо готово у исти 
мах, без коментара. Трезвено... 

Богојављење. Киша! Необично за ово доба године. 
Касније, у току поподнева, и сунце које се крило испод сивог 
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неба у Београду постало је видљиво. Белог покрова готово да 
и није било, сем на кратко, у парковима, а ледена кора је 
нестала...  

Звезде у ноћи. Температура изнад нуле. Врапци ће 
помислити да је дошло пролеће...     

Па ни Шекспир није марио за „јединство радње“, а 
његова Зимска бајка обухвата период од 16 година! Ипак, 
садржај те „дуге“ драме један гледалац представе Зимска 
бајка сажео је у двадесетак редова. Тај велики љубитељ 
позоришта гледао је Зимску бајку у „Глоб“ театру у Лондону 
15. маја 1611; он је нико други до један лондонски 
надрилекар и астролог, Сејмон Форман (1552–1611). Умро је 
само неколико месеци касније, а записао је и: Чувај се и не 
веруј лажним просјацима и чанколизима. Позери и козери... 
само једна словна грешка може да измени значење речи. 

Зашто једна повест не би могла да  се смести, стане, 
утрпа у месец дана... Без шаблона. 

Код Шекспира је, уосталом,  „што припада вероватно 
последњем периоду његовог стварања – фраза сажета до 
крајњих граница, реченица је често елиптична, обрти и 
прелази су нагли...“ 

 
У таквим наглим обртима, изашло је  из магле и 

претходно, недељно јутро 18. јануара 2009. године. 
Хладан чај, нана, у пет до шест, ујутро. Хладан, јер је 

преостао од синоћ... Чудне мисли у освит. Као неко дуго 
праскозорје, Веце Лукића... Поглед на слику  Оливера Тихог 
и мисао да смрт долази ненајављено; пили смо, као јуче да је 
било, капућино у Дому синдиката у Београду, а онда је као 
гром из ведра неба, из Вероне  стигла вест да је сликар 
преминуо... има томе деценија и више... 

„Да ли то старост куца на врата, или сам већ у 
предворју  смрти.“ Записао сам  стих, умишљајући да је мој, 
што лепо звучи, мада сумњам у његову оригиналност; 
сачињен је вероватно од мрвица других великих песника.   

Читање поезије у рано зимско јутро није ми баш нека 
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навика, али наилазим на песме Дејана Медаковића из 
малене, заборављене збирке Мотиви, са пресликаном 
Ђотовом фреском Лик светог Фрање на корицама. И 
посветом из пера академика мени – „са најбољим жељама“. 
Уписани датум је 7. 7. 2006, његов рођендан... Минуле 
године, опет у лето, преминуо је у Београду... Рођен је у 
Загребу. 

  
  
Свако јутро чекам да чујем неке нове звуке 
Новога живота 
Свако јутро чекам да чујем химне и радосне пеане 
Срећних људи. 
И чекам да смех зазвони, а људи да дигну руке 
Као пред  Богом, 
Свако јутро желим да заборавим прошле, тужне дане 
Све што је било. 
Свако јутро детињом радошћу поздрављам нову зору, 
Ко дечји образи свежу 
И чекам тако свако јутро на моме прозору 
Да будем срећан. 
Узалуд. 
     ... 

      (Дејан Медаковић, Мотиви“, песме, Прометеј, Нови Сад) 
  
  
Можда су за све криви нејасни догађаји који су 

претходили овом јануарском јутру... У „Славији“ нестанак 
лап-топа који је у власништву Едуарда Дајча, појава 
полиције која хоће то да истражи, Дајчева искривљена 
верзија, а онда његов вечерњи телефонски позив у коме 
јавља да је ноутбук пронађен... У ствари, то је само рам за 
озбиљније мисли. О животу и неочекиваним обртима. Као 
смрт новинара. Преминуо Богдан Тирнанић. Разговарали 
смо претходног поподнева у „Славији“ и о њему и судбини... 
Познавао сам га, издалека, није ми био антипатичан, а исто 
тако ми је драга била његова супруга Дара Џокић, даровита 
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глумица. Од улога које воли, а све их воли, посебно је, у 
разговору вођеном у Атељеу 212, истакла Морин Фолан. То 
је жена четрдестих година, неудата, дубоко фрустрирана, 
живи у забити, у провинцији у којој су сви несрећни. Дешава 
се у Ирској и било где – несрећа је увек и свуда иста... Тирке 
је био од оних новинара чије је време одлазило као и они. 
Ненаметљив, у кожној јакни, фармерицама, с цигаретом у 
устима, а ла Хемфри Богарт. 

  
Ведрије теме, упркос тмурном дану, искрасавају око 

поднева, уз помисао на Дубровник, и Сарајево, на 
позоришне фестивале, Дубровачке љетне игре и сарајевски 
МЕС.  

У Дубровнику, лети у време Игара, некада је пријеме 
приређивао и елегантно на њих позивао тадашњи 
председник Вијећа Максо Баће... Сада је другачије у 
Дубровнику... Као и у Сарајеву и у Београду и... 

А у Сарајеву се поводом МЕС-а окупљала позоришна 
елита и крем позоришних критичара. Из Београда су 
долазили тада млади критичари бритка пера Жарко 
Јовановић Команин, Мирко Милорадовић, Брана 
Милошевић, Феликс Пашић , Милутин Мишић, Мухарем 
Первић... а из Загреба, поред осталих, Далибор Форетић и 
Мани Готовац... из Нове Горице, Емил Абершек... из 
Скопља, као редитељ, Љубиша  Георгијевски... 

Све имена која често помињем у разговору с Ђуком.  
Миодраг Ђукић издваја посебно једну епизоду из 

Сарајева. Његова драма дошла је до Камерног треатра 55, у 
руке познатом редитељу Јурославу Коренићу који је наумио 
да је постави на сцену. Млади писац Ђукић, међутим, дошао 
је изненада из Травника у Сарајево, ушао у просторије 
позоришта и из фиоке управника Коренића једноставно 
извадио своју драму – отишао! И тако, та драма није 
заживела на сарајевској сцени. 

Јурислав Коренић био је истакнути позоришник, један 
од оснивача сарајевског Малог позоришта, касније Камерног 
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театра 55, под чијим кровом основа Фестивал малих и 
експерименталних сцена, касније МЕС, једну од 
најатрактивнијих и најзначајнијих смотри савремененог 
театра на простору Југославије. Коренић је пројектовао 
некада радо гледану, познату, сада заборављену телевизијску 
серију Карађоз, са чудним и смешним ликовима који никако 
нису налик оном страшном Андрићевом Карађозу из 
Проклете авлије. 

Међу свим ликовима које помињемо у овим 
разговорима, с времена на време, присутан је Зуко Џумхур. 
Сликар, писац, путописац... путовао, сликао, цртао, писао... 
познат као највећи боем свог времена... Писао је Писма из 
Азије, Некролог једној чаршији, сценарије за филмове 
Хороскоп, Мирис дуња.  

Путовао је дуго, дуго... Кад сам га упознао у 
сарајевском дописништву Политике, говорио ми је да имам 
браду „као ђакон“, а како је време пролазило, све је више 
седео, а мање табанао. 

Када је умро, 1989, кроз снег и преко леда, стигао сам 
из Сарајева, прошавши кроз босанске магле, кроз тунел на 
Ивану, у зимским сунцем обасјан Коњиц на Зукину џеназу 
29. новембра.  

Иза њега је остало доста прича, па и она о – Високој 
школи марифетлука. Ту он даје упуства сценографу: кафана 
у касаби. Џезва, људи, опушци. На зиду слика: Српско-
бугарски рат... 

 
„Први гост је рекао: Дај ми сад једну кафу. 
Други гост је рекао: Шта је било даље? 
Трећи гост је рекао: Ово би требало да неко запише.“ 
                               
                    (Зуко Џумхур, Висока школа марифетлука) 
  
Као да се надовезује на ово Зукино: 
  
МУЛА: Све што је записано, остаје. Све што се памти, 

нестаје. 
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СОЛАК: Мислиш? 
                      
МУЛА: Оно што се памти, нестаје, оно што је записано 

остаје. Записано остаје, све друго нестаје, губи се. 
 
СОЛАК: Колико пута си то поновио, сваки пут на 

други начин. 
МУЛА: Суштина је иста. 
 
                                         (М. Дурић, Хан, I чин, сцена 2.) 
  
Тако се поново избистрио наум, смисао идеје, зимске 

бајке, да се на једном месту, макар, у исечцима, сачувају 
разговори са Миодрагом Ђукићем, о његовим драмама, 
савременицима и другима. 
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Г л а в а    XIX 

 
 
 
 

СТАТИСТИ  И ДУБЛЕРИ 
 

Стварност, сомнамбули. - Сан и збиља. – Апсурди. 
 

 
Филигрански рукопис Зуке Џумхура чини тог човека и 

уметника непоновљивим. Седео сам у Херцег-Новом на 
месту где је он седео и кафенисао. И  ја сам пио кафу. 

Сећам се оног времена када је Зуко кога су већ 
пристизале године и халали, радије седео, па сам ја чучећи, у 
врло незгодном положају остајао дуго, што ме је замарало и 
хтео сам да одем.  

Седи, говорио ми је Зуко. 
Једва сам дочекао да наиђу неки важни људи, рекао 

сам, ево, долазе они, елита... Нека их, казао је равнодушно... 
Али, они су ти важни, важнији... био сам упоран... Нека, 
говорио је, ти си ми дражи...  

На неки такав сличан, чудно близак начин, обраћа ми 
се сада Ђука. Бар тако ми се чини... јер разлика у годинама 
са Зуком, била је голема, а са Ђуком разговарам као са 
старијим братом... 

  
Најзначајнија уметничка дела у далекој прошлости, 

створена људском руком, урезана, усечена, уклесана, знано 
је, представљају слике животиња, углавном на зидовима 
пећина. Оне животиње које својом руком слика, исписује на 
папиру, Миодраг Ђукић су у ствари гипсани украси! 

Када ми је у Шуматовцу пре десет година Јасамина 
Ана, која се тада управо гласнула као поетеса, поклонила 
своју песничку збирку под насловом Улети у мене као 
стварност, написала је посвету у којој се каже да се све 
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дешава – једног апсурдног дана. „П.С. Ни апсурд више није 
што је некад био“, луцидно или луцкасто је записала.  

Зацело, ни апсурд више није... А ни Шуматовац није 
као некада. 

Анри де Тулуз Лотрек је сликао Мулен Руж, 1892. То 
место је било озлоглашено. Нешто као својевремено 
„Слобода“ на Славији, као и неки дорћолски бирцузи, 
стециште последњих боема у невеселој атмосфери, уточиште 
пропалих глумаца и руских балетана или прекупаца који 
чекају да се отвори пијац... Чудан је тај мали свет у великом 
граду, свет остарелих голубара, шмекера и шанера, 
шибицара и играча ајнца, аласа и пензионисаних легионара, 
трамвајџија и кондуктера, тамбураша, дублера и статиста. 

Живот пролази поред нас. Али, живот је једно, а 
уметничко дело друго. То може да зазвучи као апсурд, али 
то је тако и тако се каже и у теорији књижевности и тачка. 
Ако се, пак, у међувремену нешто није променило... 

Ликови у новим драмама Миодрага Ђукића не дотичу 
оне људе којима је он био окружен, било као министар, шеф 
издавачке куће, музеја или... Или то тако само изгледа на 
први поглед. У сваком случају, и у драмама Миодрага 
Ђукића наставља се онај заглушујући па и сулуди ритам који 
је посејан или је никао у драми Оxyген. Тај кисеоник је храна 
за потоње ликове али исто тако и за сам ток радње. 

Ликови у драмама Миодрага Ђукића, наизглед су на 
сцену извучени статисти из живота. Док се у животу Ђукић 
креће у друштву министара, уредника, директора, познатих 
личности, афирмисаних или проказаних, он у своје драме 
уводи ликове који су  тамо неки анонимуси, непознати изван 
своје авлије, своје мансарде или собичка. 

Контраверзни карневал у драмама Миодрага Ђукића 
завређује опширнију анализу и још дубљи увид у продукцију 
његовог стваралаштва, пошто је Ђукић, да се послужим 
његовим вокабуларом, релевантан сведок позоришног 
искуства. 

Ђукић јесте елоквентан у својим јавним иступима; 
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аргументовано реагује на културне скандале залажући се за 
то да се истакне улога и значај глумца, али и публике. У 
својим драмама, пак, писац реагује другачије, на рубу 
памети, на рубу ксенофобије, клаустофобије. Ипак, то није 
херметичан свет, јер је то немогуће тамо где  муње парају 
небо. 

Лутка са откинутом главом, бачена у ђубре, урнебесна 
птичја граја, брујање мотора, сирене аутомобила, грчевити 
напади кашља код неких јунака, све је то оквир за  улазак у 
кошмар, ноћну мору где свињокољци слушају музику, док се 
чују оргастична вриска и урлик звери. Опомена или део 
стварности је исцерена лобања… Ништа у тим кућама које 
писац зида за своје јунаке, иако понекад, док се кува 
качамак, изгледају идилично, са погледом на дрвеће. Јер и те 
гране мрдају као удови неког ноћног инсекта. Зато се и 
потврђује да су, како и сами кажу, ти ликови као оковани, 
далеко од савршенства, ликови који су прекршили сваки 
уговор, ако он постоји… којима је, како кроз своје ликове 
каже писац, душа од рођења црна, вођена ђаволом... 
Распадање… Бол … Болест, а дијагноза? 

  
Карактеристичан је Вишњин монолог у драми Уговор 

која се обраћа Хелени: 
„Слушај вештице! Од рођења душа ти је била црна па 

си вођена ђаволом навукла нашег покојног оца на грех са 
кћерима, мене си избушила иглама и ножевима, увезала 
црвеним опутама и исцедила сваки сок из мог организма 
тако да шкрипи сваки мој удах и издах. Једва дишем, не могу 
да се крећем иако сам медицински потпуно здрава, нико није 
успео да ми успостави било какву дијагнозу. За мене нема 
терапије иако се распадам од болова. Ја више не знам шта је 
сан а шта збиља…” 

  
  Драматично је и оно што говори Маша, такође у 

Уговору, о сопственој трагедији и жару своје младости: 
„Проклињала сам живот и семе из којег сам поникла, 

али ме је мржња и жеља за осветом одржала. Из вечери у 
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вече, додавала сам све већу количину лијандера и гледала 
како му очи пливају несинхроно и хаотично као да су у 
отрову који се хранио његовом крвљу и нервима. Није знао 
шта му се дешава. Помислио је да је од алкохола и престао је 
да пије. Међутим, болест је прогресивно напредовала, 
парализа удова га је нападала и освајала.” 

Маша замишља како му секиром разбија главу, како му 
гвоздено сечиво  мрви и дроби лобању и како крв и мозак 
прскају по њој, махнитој од среће и радости, док се осећа као 
богиња разарања и смрти. 

Ако је већ примећено да има у Ђукића оно бекетовско, 
онда сигурно има и нешто буњуеловско.  

У свету литературе коју покушавају да освајају 
пигмејци, који опстају на маргинама културног и политичког 
миљеа, драматуршки опус Миодрага Ђукића не само да 
засењује, него раскринкава самонаметнуте персоне које се 
представљају као величине. Лако надрастајући осредњост у 
којој плута и дави се све и свашта. Кисеоник је доступан 
само привилегованима, док неартикулисаност остаје 
ефемерна. За разлику од оних који тапкају у месту, Ђукић 
који лично не истиче сопствене вредности, подстиче тежње 
других на путу афирмације било на књижевној, било на 
политичкој сцени. Драгоцен је његов лични доприниос, 
посебно у асоцијацији драмских писаца, њених гласила, 
часописа и едиције, које он одржава истрајавајући и следећи 
традицију Бранислава Нушића. 

  
  
Клошмерловско окружење и покушаји оспоравања 

деловања Миодрага Ђукића, макар и упорним 
прећуткивањем, нису могли да угрозе основну нит његовог  
уредничког, списатељског, директорског, управничког, 
министарског... свестраног  деловања. За личност попут 
Ђукића сви ти покушаји оспоравања остали су млаки, 
једоставно и стога што нека поређења нису ни могућа; 
веродостојније је, рецимо, што је дозвољено да се каже у 
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овој књизи панораме, као на широком филмском платну, јер 
приближава се „Ноћ Оскара “, када би Ђукић, раме уз раме, 
могао да се појави са Клинтом Иствудом – њих двојица, као 
два каубоја на црвеном тепиху. 

Let`s go and do it, рекао би Мр Цојле, Ђукићев јунак из 
Млина. 

Аутсајдери у сукобу с Ђукићем, једноставно су се 
нашли у сопственој замци. И шта им рећи? 

  
Ч'а Милоје, курцу свир'о је! 
Напред Ћоро, мој те оро! 
Слепче кажи, мрк те тражи! 
Пустите говедо да гуче! 
Ајд' не кењај мој ти гуче! 
  
                                                     (М. Ђукић, Млин, II чин) 
   
  
Уверљивије делује када је Ђукић у високом, елитном, а 

не у друштву неких  ситних шићарџија и њихових 
ујдурмица. Менталитет из којег су произлазила оспоравања 
уперена према њему. Миодраг Ђукић веома добро зна и 
отворено каже да је фатализам данас најприсутнија појава у 
Србији. Из дана у дан све је очигледније да психологизам из 
нашег друштвеног и индивидуалног живота истискује 
доминантна искуства цивилизације у области социологије, 
права, морала и економије. 

Шта је то, пита Ђукић, што нам се дешава и зашто се 
историјске детерминанте у Србији тако закономерно 
понављају без обзира на друштвене промене које у свом 
зачетку увек обећавају ново и боље, а завршавају се старим и 
горим? Одговор би се могао сажети опет у Ђукићевим 
речима – да  нам стално изгледа да је библијско проклетство 
Адамовог прагреха проклетства на делу једино у Србији и да 
смо народ проклет суи генерис. 

Миодраг Ђукић је уочио, на пример, да од слободе 
избора није остало ништа, јер је изборни систем у 
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потпуности игнорисао вољу бирача, не само зато што до 
предизборних обећања ни једна власт не држи, већ и због 
тога што се у нашим представничким домовима не налазе 
изабрани представници народа већ слуге и послушници 
партијских вођа. Не поштује се ничији ни етички ни 
политички став већ се спроводи договорена политика оних 
који једни друге грамзиво подмићују имовином опљачканом 
од народа.  

„Крупне мрве са трпезе бахатости актери добацују и 
статистима, то јест посланицима, чији је једини задатак да 
аплаудирају и елоквентно подржавају или, (такође 
договорено) цинично се церећи, не подржавају договорену 
политику партијских  гангстера. Јер и њихови гангови, 
односно посланички клубови, устрајавају на отпору само 
докле он не угрози њихове заједничке интересе са којима 
интереси народа немају додирних тачака“, приметио је 
Ђукић и тај свој став јавно изнео у часопису Драма, број 20, 
а то што је исказао 2007. звучи данас итекако актуелно. 

Дискриминација грађана је на делу и то у  размери која 
није запажена ни у класним, ни бескласним друштвима. 
Осећања за правду и савест потпуно су занемарена и 
погубљена. По том принципу, принципу материјалних 
привилегија које се остварују радом обесправљених, 
поступају и јавни медији који по истом узору – деја ву – 
подржавају или нападају одлуке или понашања 
властодржаца. Народ је, вели Ђукић, на дну друштвене 
хијерархије и буквално нема институције кроз коју би 
практично објавио своју вољу и промовисао сопствене  
интересе. Дакле, у својој грађанској историји српско 
друштво се никад није мање питало о одлукама које му 
одређују живот. Грађанин појединац је у потпуности 
изгубљен због чега је, уместо социјално вредан чинилац, 
постао аутистичан и одбачен фаталиста. 

Данас у Србији, додаје између осталог Ђукић, не 
постоји човек који би обављао неку функцију од општег 
значаја а да није члан неке од признатих политичких партија 
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или странака. Сви остали су обесправљени и без 
егзистенцијалних перспектива... 

Ђукић поред осталог говори о људским и грађанским 
правима и свим оним демократским условностима које би – 
„разјуриле мангупе са власти и на њу довеле најбоље 
(уместо најгорих) представнике народа“. Јер, како закључује, 
промена менталитета и чупање из његових канџи јесте 
једини пут спасења! 

Понекад у разговорима са Ђукићем износим опаске, 
нека своја виђења, и он  то, чини ми се, с пажњом саслуша; 
касније, морам признати, увиђам да је он о томе већ давно, 
јавно, и говорио и писао... Просто је невероватно колико 
Ђукић, као савременик, надилази своје време, док његово 
оптимално искуство сведочи о  једном бриљантном 
културном прегаоцу. 

Још на почетку сам схватио да се о Миодрагу Ђукићу 
не може говорити сажето. Попут делте, гранају се мисли 
приликом ишчитавања сваке његове драме, због чега је 
неопходно на сваки његов драмски текст поново се враћати. 
Те изазове подстиче Ђукин повратак у Топлицу, у драми 
Млин, где се у пасторалној атмосфери, у ваздуху који титра и 
топи од врућине, у цвећу попадалом по сељачким ћилимима, 
пале ватре и припремају ражњеви и разна јела... heppy 
people; следи општа раздраганост – тајтаврље, вртаврље... 
потом молитве – јако подобајет зебје всакаја слава, чест и 
поклоњеније, Отцу и Сину, и свјатому Духу, ниње и присно 
и во вјеки вјеков... не јењавају омладинске песме – „буди се 
исток и запад“... па додолске – „облак брже, а ми брже“... и  
враголије које се огледају у добацивању са стране и 
младалачким псовкама. 

Ласцивности које не одумиру у народу, међу сељацима 
који беже од кише, као у Ђукићевој драми.  

 
„Еј, бре, лакше мајке ви га набијем сељачке, тихо, 

тихо, доста копрцања и ваше зајебанције, не претеруј, не 
увијај толико куковима беле ларве и дебели црви, а ви 
остали, не лупајте тако заглушно крилима, ки слепи мишеви 
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и дебели црви... Оћу свилен конац, србијански крој, сестрата 
да ви јебам инсектоидна...“ 

 
                                                  (М. Ђукић, Млин, Епилог)  
   
                                                   
Буђење из кошмара долази касније. Али, не и расплет. 
У међувремену, све је прешло, прелило се и одомаћило 

на асфалту, међу типовима какви су некад могли да се 
сретну у београдским бирцузима „Бриони“ или „Раб“, у 
тренуцима када још не кризирају скупљајући лову за пето 
пиво. 

Средине се мењају, а драмска срж буја и промиче кроз 
време и простор у делима Миодрага Ђукића. 

Епилог се назирао раније. Садржан је у интервјуу са 
Миодрагом Ђукићем поводом којег је све и почело.  
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Глава XX 

 
 
 
 

ОД ВРАЧАРА ДО БРОДВЕЈА 
 

Сомнамбули, убице и касапи. - Људи и њихове судбине. 
 

  
Свет Миодрага Ђукића је широких зреника, неутабане 

стазе, чврстих темеља. 
Миодраг Ђукић је, бесумње, један од најзнаменитијих 

живих песника. Зацело, о Миодрагу Ђукићу, драмском 
писцу, држим, треба говорити као о песнику, као што се 
говори о расном ромасијеру, новелисти Ернесту Хемингвеју, 
блиставом уму, али дрском, и зато прогнаном, о 
Дубровчанину, заверенику Марину Држићу, драмским 
писцима попут Ибзена или Милера и ићи тако звезданом 
стазом све до Бодлера и иних песника. Јер, знано је, да је и у 
суштини драмске поезије оно што се чисто назива поезијом. 

На себи својствен начин Миодраг Ђукић исписује 
своју поетску нит улазећи у срж живота, предући своју 
истиниту драмску повест.  

Преда мном је књига која садржи само три Ђукићеве 
драме. То су Сомнамбули - какав наслов- (што би се рекло 
месечари или лунатици), затим Уговор и Лабудово језеро. 

Помислих да је Ђукић један од најзнаменитијих живих 
песника, што би требало да значи, како се намеће, 
најзначајнијих у Србији, али ми се чини да то ипак није само 
тако. Нека вина, кажу, не трпе путовање преко мора, али 
дело Миодрага Ђукића могло би преко мора, директно на 
светску сцену, директно са Врачара и одваде са обронака 
озеленелог Калемегдана - чак преко океана - и на Бродвеј. 

Ни у својим сомнабулима, Ђукић не крије да је Врачар 
– рај. „Славодобитан и смирен у својој ненадмашној 
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лепоти“. Ђукић не може да одоли да затвори очи пред 
јутарњим светлом где се боје на цвећу преливају у свим 
тоновима и валерима: звончићи, каранфили, руже беле, жуте  
и црвене, љубичице виолет, дан и ноћ као кадифена крила 
лептира посута звездама.... 

Наравно, Миодраг Ђукић се у својим драмама не бави 
природом и пределима, него људима и њиховим судбинама. 
Отмено надмоћан у свом трагалаштву за смислом и исконом, 
он почесто самовољно прелази границе, те се може 
помислити чак и да хули. Он или његови јунаци, али он, 
заправо, смерно и с мером истрајава на хуманости. Чини то, 
понекад заклоњен фројдовским сновима, истичући трагичке 
ефекте, али исто тако понекад не занемарујући оне друге и 
светлосне, рекло би се бинске ефекте. Све то, у неким 
приликама, доприноси утиску неразмрсивости. Стога жанр 
стваралаштва Миодрага Ђукића није лако прецизно 
дефинисати. Поред комедије или трагедије најближе истини 
је она дефиниција опште прихваћена као – драма. 

Митску прошлост, легендарну фикција надјачава 
ритам савременог тренутка. Необично име једног  цвета - 
„дан и ноћ“, пристаје уз сваки људски живот. Дан и ноћ се 
смењују. Као и успони и понори који се отварају на 
човековом путу. 

И ту стазу, да се само на час одвојим од књижевности 
до других токова, искусио је  Миодраг Ђукић, поготово када 
су се на том путу оглашавали и злуради коментари или, 
једноставно, коментара није било, него га је пратило ћутање. 
Упркос свему Ђукић је опстајао и као писац и као личност. 

Као да је, вратимо се књижевности, како носи наслов 
друга драма у овој збирци потписао Уговор. Као да је, како 
стоји у том комаду „саставио записник, зарад сигурности, да 
се случај касније не искомпликује“. 

Истина, она не може никог да плати, али некима је и 
злоба сасвим довољна сатисфакција, вели између осталог 
јунак Ђукићеве драме Уговор. 

Понекад се причини да ликови у Ђукићевим драмама 
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не очекују помоћ богова. Па иако изгледа да им недостаје 
акција, они се не утапају у своју свакодневицу до грла. Вера 
у Сомнабулима нуди слатко и воду Јосифу, а он се распитује 
за препеченицу. Иста Вера у истом комаду, поставиће 
питање Ани зашто она по сву ноћ плеше са плишаним 
медом, а Ана  ће одговорити да је привлаче његове 
седефасте очи и меке сомотске руке. 

Кроз говор Ане, Ђукић вешто успева да проспе и мало 
светлости на савремену књижевност и живот овај 
свагдашњи. Наши савремени песници, рећи ће Ана - бај д 
веј- сувише су егоцентрични, опседнути собом. Као да је 
њихова судбина најбитније одредиште. Исто тако, Ана  
запажа: „Како они мисле да су сви важни“! Потом се јавља и 
Јосиф који закључује оно што се често може чути међу 
обичним људима: „То је зато што су моралне норме данас 
пољуљане. Све људске вредности доведене су у питање.“ 

А после тих размишљања, следи посве обично питање 
које изговара Ана- о томе да ли да за доручак скува качамак. 
У својим карактерима, ликови које ваја Ђукић натруњени су 
комплексима, а исто тако меандрирају у воде проучавања 
која припадају историји религија. Постоје они који се не боје 
закона, ни Бога. Даровима обасипају попове, купују им 
луксузне аутомобиле, о свом трошку подижу цркве... Мисле 
да тако стварају привилегован сој... Боре се за место у рају: и 
на земљи и на небу. 

Поред спољних описа, Ђукић као озбиљан писац улази 
у скривене кутове људске душе, тамо где влада љубав, бол 
или хаос Едиповог комплекса. Он открива да душа од 
рођења може бити црна, указује на грех оца са кћерима... 
Једна његова јунакиња, Вишња у Уговору, признаје на 
једном месту у драми да не зна шта је сан, а шта збиља, 
тражи своје светло и путоказ. 

У овој трилогији Миодрага Ђукића Сомнабули, убице и 
касапи коју као издавач и уредник потписује Недељко 
Бодирога, посебну пажњу привлачи ми Лабудово језеро, 
комад раније објављен у едицији „Савремена српска драма “. 
Само име, на први поглед, одвукло ми је пажњу  у чаробни 
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свет бајки, колоплет љубави лажних, несрећних или 
залудних, ако и такве постоје. Затим, на музику Петра 
Иљича Чајковског, на треперење пачки - то су оне пенасте 
хаљинице у којима играју балерине - и на топот балетских 
шпиц патика по патосу позорнице. Писац суверено улази у 
свет театра који постоји иза позорнице, међу бинске 
раднике, декоратере, у фризерај и до пулта инспицијента. То 
је bekstejdž миље који познају само ретки поклоници театра. 
Једно је гледати представу с галерије, из ложе и партера, а 
друго је завући се и осетити мирис боје костима, шминке и 
кулиса. 

Приликом  сваког новог читање Ђукићевог Лабудовог 
језера на свој начин мења се декор. Уочава се нови 
екстеријер, нови ликови, међу којима је поред балерина и 
балетских играча - за ту поделу знају само врхунски 
познаваоци балетске уметности, иначе се говори о 
балеринама и, погрешно, балетанима - је и прасе... 

Наравно да у Лабудовом језеру Миодрага Ђукића, као 
уосталом и у балету Чајковског, има двосмислености, 
симболике снова, и као у другим његовим драмама простора 
за проучавање психолога и психоаналитичара. 

Лабудово језеро по Ђукићу, почиње необично, у радној 
соби, где трешти музика Чајковског, уз писаћу машину. 
Други чин је екстеријер, муње парају небо и погађају воду 
језера. Крај драме је у мраку, уз оргастични врисак... 

Необично и јединствено Лабудово језеро! 
Има , заиста, пуно верзија ове романтичне бајке, а ова 

прича је испричана на најнеобичнији начин.  
И, велики изазов било би њено представљање на 

београдској сцени у граду који Ђукић воли, али на чијој 
балетској сцени, да се опет на кратко одвојим од литературе, 
због политике каква се води у овдашњим театрима - нема 
Лабудовог језера. Веровали или не! 
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Глава XXI 

 
 
 
 
 

ЖИВОТ ЈЕ САН 
 

Псовање богова. - Колективно лудило. 
  
 
Како Ђукић изгледа из друге визуре, а како на њега 

гледају на другим меридијанима, открива Ђана Салустио, 
писац и књижевни критичар из Молфете, Италија. 

Миодраг Ђукић, вели Салустио, као да се надовезује на 
шпанског драматурга Педра Калдерона де ла Барку. 

Педро Калдерон, да подсетим са своје стране, ако је то 
неопходно, једно је  од најблиставијих имена Златног доба 
шпанске књижевности, а то је 17. век. 

Два драматурга са различитих места и из различитих 
епоха на сличан начин извргавају порузи догматску 
надменост, обмане свемоћника из свих времена, закључује 
Салустио поводом Ђукићевог Светионика у преводу 
Драгана Мраовића на италијански. 

Занимљиво је запажање да светионик који је требало 
да својом светлошћу води  бродоломнике у спас, такође 
урања у мрак несхватљивог, ирационалног, парадоксалног и 
бесмисленог. 

Миодраг Ђукић је написао и осмислио драму комедију 
дантеовске снаге, „испсовао“, пише надаље Салустио, богове 
оптуживши их за произвољне и окрутне игре, изнео је на 
видело, са привидним цинизмом, али са много имплицитног 
и саучесничког бола, људску судбину, истичући самоћу 
човека-мушкарца, бахато искоришћавање жене која се свети, 
или се искупљује, кроз реакције за које се мисли да су 
демонске... Салустио још додаје да је инвентивност богова 
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искомпликовала, без објашњења, људски живот на земљи на 
којој се њени становници муче и грче у ратовима, покољима, 
јебеним слободама, формалним правима и напорима да се 
избаве... у име такође ђавољег тројства профит-нафта-
политика, гледаоци посматрају аутора Ђукића на неутешан 
начин, али ипак поносни што су схватили ствари... 

„ Знање нервира моћнике“, бележи између осталог 
Ђана Салустио поводом Ђукићевог Светионика на 
италијанском. 

Конћета Ферара, пак, у предговору италијанском 
издању Светионика, дела сачињеног од  пролога, четири 
чина, интермеца и епилога, има своје тумчање. Догађаји се, 
како она примећује, одвијају у неком светионику који је, као 
што и сами ликови драме објашњавају, испрва био замак, а 
потом је претворен у светионик и то „у неком крају пуном 
громовитих духова и демона“. У том простору који у себи  
„сједињава прошлост, садашњост и вечност“, како запажа 
Ферара, преплиће се тајанствена људска димензија. 
Оптерећена је старошћу, менталном и физичком болешћу... 
све се догађа у ритму светлуцања флипера... запомагање, 
проклињања, мучења, ломаче, убиства, смех... 

Тек пред крај постаје све очигледније, вели Ферара: 
реч је о колективном лудилу... 

  „Читалац као и гледалац, осећа сету и тугу људског 
бивствовања који су оваплоћени на сцени  са великим 
умећем и иронијом, уз истовремени горки осећај немоћи 
наспрам догађаја овоземаљских и оноземаљских бића што 
пребивају на овом свету“, пише о Ђукићевом комаду 
Светионик Конћета Ферара. 

То није она нестварна слика која се мути по тв 
екранима, са клонираним ликовима који владају у 
телевизијским серијама, на филму, па и међу корицама 
књижица које пишу жене које себе сматрају маштовитим 
покушавајући себи и другима да дочарају неке далеке 
светове и представе другима сопствене еротске снове. У 
једном свету литерарних пигмејаца који насрћу са маргина 
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културног и политичког миљеа, драматургија Миодрага 
Ђукића убојито раскринкава наметљивце, привидне и 
неприродне величине надрастајући осредњост која наилази 
као поплава... 

Несвакидашњи филинг понавља се понекад без 
потребе и иде упоредо с догађајима ове зиме која се не може 
назвати правим именом. Пролазили су зимски дани, нисмо 
се држали неког уговора, али ипак, обећање о књизи се, иако 
у почетку нејасано, на крају испунило. Захваљујући 
превасходно Ђуки, јер он није неко невидљиво биће, него је 
у сваком тренутку присутан, како у  званичном послу 
председника асоцијације драмских писцаца, тако и у 
необавезним разговорима које он подстиче разноликим 
алузијама и духовитим примедбама.  

Нису биле потребне белешке; није било ничег 
неразумљивог. Уз сва оговарања, измишљања и нагађања 
која га стално прате, Ђука није загонентна личност, иако је 
остало доста недодирнутих појединости о њему... Он је 
често у жижи јавности. Одевен је, у последње време 
ноншалантно, најчешће у беспрекорно скројену и сашивену, 
баш по његовој мери, елегантну црну кошуљу од ситног 
сомота и у плаве фармерке; на ногама зимске, спортске 
ципеле... Седа коса и брада. Делује мирно и сигурно. 

Сви разговори имали су неписани протокол. Ђука 
обично дође на све састанке  први, на време. Разговори с 
њим нису се ослањали на нешто ефемерно. Пажња нам није 
била заокупљена искључиво његовом биографијом.  

Пустили смо да прође довољно дана, па је посао 
писања, иако замршен, изгледао лак.  
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Глава XXII 

 
 
 
 
 

ЖИВОТ И ИГРА 
 

Ђавоља питања. - У тренду. - Чаролија. 
 

  
Београд је велики град. Због својих зреника, отворених 

двери. Пун људи разних  промишљања, занимања, 
стремљења, која се уливају у велику реку, као и неке моје 
реминисценције. 

„ Лето је на измаку, али се усталило лепо време. 
Одоздо, с река, допире дозивање аласа, чује се брујање брода 
и писак локомотиве са старе железничке пруге којом се 
превозе терети, којом понекад лагано пролазе путнички 
возови и, не шепурећи се као некад, и без обезбеђења, прође 
плави воз којим се некада возио неприкосоновени вођа... 
Врте се слике које обухватају бар две деценије уназад. О 
рату. О томе, колико је та тема промашена, било у књигама, 
било у невештим филмским покушајима. Они који нису 
омирисали барут или су само издалека видели неке важне 
учеснике догађаја, описали су их опширно, али, махом,  
једнострано и нетачно.“ 

                                             (М. Дурић, Писта, увертира)  
  
Београд је основна моја веза са Миодрагом Ђукићем о 

коме повремено говорим као о драмском писцу, понекад као 
о политичару, најчешће као о занимљивој, аутентичној 
личности овог града. 

      
У свом драмском опусу, који је недовршен, Ђукић је 
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повезао, убојито спојио своја искуства писца, политичара, а 
иза његове биографске пирамиде, стоји човек. Премда сам, 
узорито покушавао да будем опрезан, да разговор тече лако, 
и да не испадне да се питања која сам му поставио покажу и 
потврде као – „ђавоља питања“. Остаје да се види  колико 
демонски и какви ће му одговори бити... 

Дотле...  
Треба остати „у тренду“, како је своје емисије на 

телевизији означила Снежана Дакић, једна од оног младог, 
озбиљног, а продорног света београдског. Када сам је питао 
какав је то свет, одговорила је: "Тај свет је стваран. 
Острашћен је, задивљен, можда и задављен послом. То је 
један облик шоу-бизниса, изгледа извештачен и лажан, али 
обрни-окрени, то је  свет слободан, без предрасуда. Без 
комплекса. Уједно, то је суров свет са неписаним правилима 
игре, са намештањима и подметањима..." 

Харизма је, међутим, оно што нас све богати. Ђукић је 
управо то, харизматична личност; далеко од баналног и 
ексцентричног. 

У животу неке ствари ваља пробати. Када сам једном 
приликом срео Милована Витезовића и питао га шта ради, 
одговорио је: „Пробам“... Киша је лила, цаклио се асфалт у 
Кнез-Михаиловој улици, као покисли голубови склањали су 
се пролазници у кафану „Коларац“ у којој је Витезовић чест 
гост. Његове песме у Студентском граду читали су други 
студенти као своје, удварајући се колегиницама... и то ми је 
испричао. Затим, да пише налив-пером, да не зна колико је 
потрошио барела мастила... Нисам знао колико се познаје са 
Ђуком, да се опире класификацијама, да је, као драмски 
писац и као романсијер и као афористичар, заправо песник... 
али, од њега сам, ето, сазнао да ваља – пробати. Тако сам, 
изненада, пробао да саставим књигу о Ђуки... 

Да ли је то само игра, питао сам се те зиме... 
Забасао сам у свет игре – свет балета, нагледао се 

разних успаваних лепотица, Жизела, Јулија, Ромеа и 
Меркуција, сусрео се са Елвином Ејлијем и Алвином 
Николајем као и са Морисом Бежаром; сходно томе доспео и 
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на обале Лабудовог језера Миодрага Ђукића. У више наврата 
говорио сам и писао о том делу. 

Нову етапу у руском балету отворио је својим делима 
композитор П. И. Чајковски. Лабудово језеро је бајка коју је 
компоновао 1876. а балетски су је уобличили Лав Иванов и 
Маријус Петипа. Лабудово језеро је, такође, комад из пера 
драмског писца Миодрага Ђукића, објављен у 32. свесци 
едиције „Савремена српска драма“. 

Као свака бајка, љубав има своје успоне и падове, што 
се огледа у балету и у драми Миодрага Ђукића. Балет 
Лабудово језеро Чајковског је класично дело без којег се не 
да замислити озбиљан репертоар такозваног белог балета. 
Драма Лабудово језеро Миодрага Ђукића својом 
озбиљношћу намеће се као дело без којег се не би могао 
замислити репертоар, наравно онај који превазилази локалне 
оквире. Као што у балетској уметности постоје различите 
верзије овог дела, тако се ова узбудљива драмска верзија 
намеће као једна посве нова могућност сценског израза. У 
балету постоји преображај једног лика у други – бели лабуд 
претвара се у црног лабуда – тако се овде бајка из балетске, 
преиначује у драмску визију, чаролију једног плодног 
савременог писца. Када је балет Лабудово језеро приказан у 
Москви, није било неког превеликог усхићења, тек касније је 
ово дело постало популарно до те мере да су готово све 
нумере изазивале салве аплауза што и заслужује прави 
ватромет игара. 

Постоје писци... драмски писци, ромасијери, 
приповедачи, све уједно, песници, па и оне списатељице, а у 
последње време наишао је прави цунами писаца који 
умишљају да вреде, а онда када месец као највећа сила која 
је грунула с том силном водурином, као што у одређеном 
временском року прави плиму и осеку, када дакле све мине, 
онда се те књижице продају на улици или у подземним 
пролазима велеграда по мизерним ценама. Неке од тих 
творевина, мада звучи брутално, права су катастрофа за 
литературу, ако већ не за оне који су  је склепали... Ипак, у 
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свету који има своје плиме и осеке, своје мане и одлике, у 
земљи која има своје поноре у литератури која се чита или 
презире или оспоправа, постоји једна нит, чврста, 
непресецива, која говори о исконском трајању вредности. 
Неке су садржане у 3. едицији „Савремена српска драма“. 

Писац Миодраг Ђукић храбро улази у шуму 
Стриборову, у свет чаробњака, вила и вилењака, као што би 
неустрашиво ушао међу борце каратеа. Урањајући у један 
бајковити свет, писац гради трауматичне ликове, сведоке и 
саучеснике у једном немирном времену испуњеном кичем 
који је развалио раље и спреман је да све прогута, чија 
фрустрираност навлачи у воде педерастије, и даље, 
содомије... Његови ликови су свесни колико се лаж увукла  
међу зидове њихових станишта да посежу и за писањем – 
новог јеванђеља. 

Писац је у овој својој драми зашао у свет бајке у коме 
се лепа девојка, после погажене заклетве вољеног Принца 
претвара у лабуда. Необична атмосфера, пуна еротског 
набоја, неспутаног тренуцима изолованости, присутност 
људског скелета или лобање, озрачује почетак драме 
Лабудово језеро Миодрага Ђукића. У једном, рекло би се, 
лагодном разговору главних актера, Давида и Дуње, на 
самом почетку улази се у ковитлац догађаја што се открива у 
Дуњином олако схваћеном казивању о драматичном сусрету 
на гробљу са мртвом пријатељицом Милком која се... „и 
мртва радује сваком лепом дану михољског лета...“ 

За разлику од мртвих, живи једну од својих битних 
компоненти виде у сексу, али у овом штиву на један 
истанчан, мушки, философски... начин, јер сваки дан је леп и 
неодољив, ма како одвратан био – подсећа аутор кроз своју 
јунакињу јер, је „човек човеку, а поготово жена, ђаво“. 

Атмосферу употпуњује опис јунакиње која свлачи 
пењоар, остаје у комбинезону; њено тело је чврсто, изазовно. 

У Лабудовом језеру Миодрага Ђукића, наилази се при 
помену Одете и Одилије, на праву оду посвећену балетској 
уметности. Свет балета је чудан, као и свет драме и 
уметности уопште, за неког више, за некога мање разумљив. 
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Разуме се, да је претерано, ако не бесмислено, вршити 
стална поређења овог драмског текста са истоименим 
балетским извођењем, али то ипак даје подстрек да се поред 
осталог уочи да, као што је балетска уметност израз и игра 
тела, тако је у стварању Миодрага Ђукића овде реч о правој 
игри речи. Та игра огледа се, рецимо од имена мачка, званог 
Сврдигајло, преко ликова од којих је један Карло, а други 
Чарли, до оних игара речима, односно словима којима се 
заиграва писац, а могу се разумети само ако се читају од 
краја ка почетку (Оче наш), које тако завртене добијају тон 
неког прастарог језика. 

Ђукић се и у овом свом делу бави круцијалним 
питањима живота и смрти и онога шта је у ствари фикција а 
шта стварност, шта је позориште, а шта живот, да ли је, 
најзад, Лабудово језеро заправо Маринкова бара, да ли је 
лабуд патка и да ли то крекећу жабе или одзвања музика 
Чајковског. При том, драмском аутору Ђукићу, нису страни 
изрази и техника балетске игре, позиције, подршке, вртешке, 
скокови... закони те уметности. Исто тако он веома добро 
зна како пулсира театар иза сцене, разуме психологију 
бинских радника, декоратера, све до инспицијента. 

Подстичући „dance macabre“, још један исконски 
мотив, писац уноси у свој текст и мотив жртве – спремност 
Аврама да изврши Божију вољу и закоље свог сина Исака. 
Сем тог  ритуала, указује се пажња и самом злочину у 
Дуњином монологу, достојном шекспирове леди Магбет која 
немоћно пере крваве руке после  злочина извршеног у борби 
за моћ; док се Комшија удвара Дуњи на начин Шекспирових 
љубавника, од Ромеа до Ричарда  III. 

И поводом Лабудовог језера, драме Миодрага Ђукића, 
може се наметнути питање – да ли је то његово најбоље 
дело? Па ако се није лако изјаснити, што је, наравно ствар  
времена и поимања, онда је бар ласно рећи да  је то дело 
посвећено уметности, игри, животу... У огледалу узбурканог 
језера које може да узруја јавност, ово ново Лабудово... 
најављује нову етапу у драмској књижевности. 
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Глава  XXIII 

 
 

 
 

П И Ћ Е 
 

Ракија мења своје љубавнике. – Три ствари које изазива 
пиће. 

 
 
Дејство жилавке је муњевито. Док улази у човека, она 

је питка, безазлена и љупка, а кад стане да се јавља из њега, 
она је громогласна, злорека и насртљива. Воли да прекопава 
старе рачуне и лако скаче сабеседнику у очи...“ 

 
                                        (И. Андрић, Омерпаша Латас) 
  
...О пићу смо, чини ми се,  недовољно причали, иако је 

та прича увек била присута, али ипак не онолико колико 
заслужује. Присећам се Андрићевог описа оног Мустајбега, 
који се у ствари звао Никола, што се кочоперио у 
официрској униформи, док  није почео да пије. 

Поред чаше ракије: „...исправи се и укрути. Лице му се 
стврдне и затегне, очи  искоче, а поглед постане 
избезумљено оштар и укочен.“ 

Ух...  
Није било пива па су говорили: „Поцркаћемо од ове 

босанске ракије“. Али, јавило се ново вино. И опис и учинак 
тог вина званог жилавка је, у Андрића, упечатљив. 

Унета су четири стаклена бокала, „росна и ухлађена 
пуна зеленкастожуте течности“: мостарска жилавка! А она, 
вели мудро писац, вишеструко плаћа пажњу коју јој човек 
указује. „И то брзо и моћно, тако да ускоро не примећујеш 
ништа друго ни у себи ни око себе до њене златне и зелене 
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видике, са слутњом плавог и великог јужног неба у даљини... 
драгоцено вино тврдог, сувог и  благословеног краја „ 

 Уз пиће, сви почиње да се препиру, сви говоре гласно, 
сви нешто доказују. О прошлости пијани много говоре јер о 
њој трезни ћуте... сви су нагони ослобођени, свака логика 
покопана, то вино уклања све бране, „жилавка је одапела све 
кочнице, разбуктала машту, замрачила стварност, а између 
маште и стварности бацила нове, чудесне мостове...“ 

Многобројна су искушења, али у једном пороку многи 
огрезну. Тај порок је пијанство. Лек и болест је пиће – 
„његово моћно, варљиво и краткотрајно дејство“, пише 
Андрић.  

Etc. Нека нешто остане недоречено..., иако пиће 
развезује језике. 

„Вода је најбоље пиће“ приметио сам у једном 
тренутку. „Вода је најгоре пиће!“, оспорио је Ђука. 

Тако да, заправо, нисам начисто с тим да ли је, у 
последње време, Ђука – за или против пића... 

Ипак, нешто мислим да пићу у овој књизи ваља 
посветити дужну пажњу, иако се у неким поглављима пиће 
више или мање стидљиво провлачило или цурило између 
редова. 

Упознао сам, у неким приликама, ни ретким, ни 
честим, заједно са Ђуком, сласти вина које, како би рекао 
Аристофан, окваси ум да би се рекло нешто мудро. Читао 
сам о  величанственим гозбама какве је приређивао, рецимо, 
асирски краљ Асурнасирпал II; вино, учио је Платон, може 
да осветли нечији карактер. 

Знам приче о чудесној моћи пића које може да буде 
лек. Научио сам и понеку тајну о забрани алкохола. 
Хришћани пију алкохол, муслимани не. Када су се двојица 
Мухамедових следбеника пијани потукли, наводно, да би се 
убудуће спречили инциденти забрањен је алкохол као 
ђавоља гнусоба. 

Уважавам и то што је рекао амерички песник Џон 
Чарди – да је ферментацију и цивилизацију, немогуће 
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раздвојити. Египатски записи говоре о седамнаест врста 
пива које је небеско и доноси радост, а датира из времена из 
кога није остало писмених потврда о његовом постојању, али 
је његов утицај био значајан. 

Барон Дорн, алкохолик, кога често срећем враћајући се 
или бар окрећући се  Рзавским бреговима и Кући на осами – 
Андрићу – даје ми поново повода да говорим о пићу туђим  
речима које као да су из мојих уста изашле. 

 
„Прву чашу он испија наискап, стојећи, склопљених 

очију. Уста му се тада згрче у болну гримасу. А затим се 
одмах стресе, пређе дланом леве руке преко усана и збрише 
онај грч, отвори очи широко и погледа нас као човек који је 
изронио из неке дубоке мутне воде. У сваком оку појави му 
се тада, у спољњем углу, по једна ситна, искричава светла 
суза која се одмах растопи и танком сребрном жицом опточи 
цело око. Кроз та два светла круга гледају вас немо и дуго 
његове сафирно бистре очи, гледају вас са жалбом, са 
гневним чуђењем или немоћном претњом у погледу. А после 
те прве ракије, која га тако потресе и измени, он може 
сатима да седи и да миран и непомична лица, пијуцка и 
испија чашицу за чашицом.“         

          (И. Андрић, Кућа на осами) 
     
Ракија своје љубавнике нагло мења. Познавао сам пуно 

људи, с којима сам разговарао као с Ђуком, о свему; не, 
наравно, онолико колико Лари Кинг. Али упознао сам и 
такве људе, младе, а остареле, којима не могу да дам неки 
лирски опис, па прибегавам ономе што су врлији писци већ 
описали. 

 
„Пили су ракију свих врста и јачина, од здраве шљиве 

до меке и подмукле шоме без имена и одређена порекла; 
препеченицу, жуту од старости, као и бледу патоку коју су 
отимали  још млаку по качарама, нестрпљиви због спорог 
капања луле на казану; мастику и отровну шпиритушу, 
добру далматинску лозовачу; пиво младо као и одлежало; 
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племенита вина са грчких острва и сеоску киселицу; страна 
пића која доносе конзули и поморци, шампањац, коњак, рум, 
арак, вотку, житовку, виски, ликере, праве и патворене, 
грогове и пунчеве...“ 

                                         (И. Андрић, Омерпаша Латас)       
   

 Један сликар продаје своја дела на уском путељку који 
води од Цавтата до плаже Камен Мали, којим, јер ту имају 
кућу, често изводи свог псића бивши амерички амбасадор   
Вилијам Монтгомери или његова згодна супруга. Но, да се 
вратим том мом старом  познанику који је некада, давно 
беше, препливавао море – као и сви ми додуше – од  градске 
луке у Дубровнику до Локрума. Био је млад алкохолик, 
вероватно је и дрогу узимао јер се изненада у једном 
тренутку обрео у Амстердаму. Сада се, дакле, отуд вратио и 
скрасио у некој собици уз обалу мора. Престао је да пије. 
Само каже: „Е, да сам ја то знао раније, никад је не бих 
окусио...“  Слика, а не знам откуд му то знање, јер, колико 
знам, никад ни једну школу није завршио...  

Пиће изазива три ствари! Које? 
 
Marry, sir, nose-painting, sleep and urine. Lechery, 

sir, it provokes and unprovokes; it provokes the desire, but 
it takes away the performance. Therefore, much drink may 
be said to be an equivocator with lechery; it makes him, 
and it mars him; it sets him on, and it takes him off; it 
persuades him and disheartens him; makes him stand to 
and not stand to; in conclusion, equivocates him in a sleep, 
and giving him the lie, leaves him.      

                                           
                        (W. Shakespeare, Macbeth, Act 2, Scene 3.) 
 
Увек када поменем Шекспира сетим се његовог тумача 

Радета Шербеџије. Прве речи које изговара принц Данске, 
када се појави на сцени у Шекспировом комаду, обраћа се 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 158

гледаоцима, дакле јавности. Следе речи, речи, речи које 
изговарају глумци. 

Хамлет је краљ глуме, јер сем што је краљевић он је 
још и глумац и редитељ. А Раде Шербеџија је и глумац који 
пише књиге. Такво је и његово дело До последњег даха. Са 
шеширом широког обода и у дугом капуту, као на насловној 
страни његове књиге срео сам га једне послератне зиме на 
углу улица Влајковићеве и Мајке Јевросиме у Београду. На 
промоцију своје књиге позвао је и – Мому Николића. То је 
онај сјајни тамбураш за кога кажу да је некада био најмлађи 
у банди Јанике Балаша, чаробњака тог инструмента. И сâм 
чаробњак, Николић свира бас-прим чудесно додирујући 
жице. Тај тамбураш Мома Николић, веле, син је чувеног 
Црног Стеве из Силбаша и такође је писац. Написао је књигу 
о тамбури и тамбурашима са Петроварадина. Било их је 
осам... У филму Клинта Иствуда су четворица свемирских 
каубоја, а значајну улогу, поред Доналда Сатерленда и 
Џејмса Гарднера, игра и Шербеџија. Њега помињем сећајући 
се оних давних дубровачких дана и ноћи када је дошао на 
фестивал где је у почетку играо епизоде, а потом се уз 
степенике Ловријенца испео на врх те чувене тврђаве – као 
Хамлет. Сада се Шербеџија креће попут Одисеја, а то име 
носи и његов театар "Улисис" који је остварио Краља Лира и 
Медеју у тврђави Минор на Малом Бријуну, у некадашњем 
митском Титовом архипелагу. Психолози на крају једног 
викенда анализирали су колико се ко сећа срећних тренутака 
у протеклих седам дана. Тајну среће тешко је досегнути, ил' 
се дирне ил' се не додирне... Ко те има тај те нема... Песму 
Банета Крстића (Гарави сокак) пева Звонко Богдан с 
тамбурашима, а сви дижу руке, од скадарлијских до оне 
кафане која се зове "На крај света", у Ковиљу.  

А Београд, понекад, може да личи и на Хавану. 
Поготово у "Que pasa" уз кубански женски оркестар док се 
служи Хемингвејев коктел, а за суседним столом томпус 
пуши Јоца Амстердам. 

Можда све ово личи на неку пијану ноћ, као подсећање 
на Барбару, Анабел Ли и – Инес: не дај се годинама, не дај се 
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младости, не дај се Инес... Све је то знано као и оно: ја нећу 
имати с ким остати млад ако сви остарите. Али, постоје 
људи који седе, воле и знају или умеју да старе.  
 

Шта сам оно још хтео? А, да... 
 
Ђука, када узме чашу, подигне је једном руком, држи 

је готово побожно не приносећи устима, а другом руком 
широким потезима, попут свештеника и као да чинодејствује 
прекрсти се и достојанствено наздрави... Код Ђуке у 
„Кокошарнику“, као и у „Славији“ пио се виски, у кафанама 
вино, ракија, пиво... У соби 206, међутим, сада  је све више 
неотворених флаша на столу. 

Ђука, у ствари, више не пије. После концертног 
извођења моје Писте, у Позоришту  Модерна гаража 
Братислава Браце Петковића, на скромном пријему који сам 
приредио, Ђука је, мислим, попио једно или два мала „Бекс“ 
пива и... ништа више. За Богојављење, ни то. И не пуши. Тек 
понекад узме, најчешће од Недељка Бодироге, и запали, као 
кришом, цигарету, ретко у посебним приликама, пуши 
цигару, томпус. Лулу никада није пушио. Покушао је једном, 
и умало, да пукне, ваљда је увлачио дим...  

Зимус је посетио лекара. После детаљног испитивања, 
резултати су му, поверио ми се, одлични, што је, мислим, 
учинак апстиненције. 

Све не може стати у једну књигу. Узалуд сам се 
присећао, јер ништа нисам снимао, ни записивао, свега онога 
несвакидашњег што је Ђукић у стању да изговори у току 
једног обичног поподнева, а ја нисам ставио на папир. 
Касније су се те речи јавиле, али ипак сам их оставио да 
засад мирују. Разговарали смо о свему, о храни, о мафији – 
помислио сам колико ли сам глуп или наиван, иако сам био у 
Лонг Бичу нисам знао да су дотле допрли прсти Породице 
дон Вита Корлеонеа... Затим смо причали о национализму... 
О музици, о улози диригента за пултом и о политици о чему 
му је, како се присетио Ђукић, на двосмислен начин 
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говорила Мира Марковић. Сводећи ове разговоре, још 
једном се присећам њиховог тока; мојих колебања, али и 
заједничке одлучности. Нису то били немирни дани, нити је 
у њима било горчине. Било је ћутања која су се прекидала, 
скрећући ток на музику, на сликарство... наравно на драму. 
Тон је давао Дјук, подсећајући ме на старе, угледне 
дипломате, амбасадоре с фином љубопитљивошћу, 
оштроумношћу, префињеном убедљивошћу у излагању и 
умереношћу у начину како се свршавају послови. 

И одговори Миодрага Ђукића на „ђавоља питања“ су 
готови, што потврђује да је он човек од урођене ревности. 
Писао је, уобичајено, руком, налив-пером. 

После свега, опет  ми се чини да смо рекли... онолико – 
колико треба. 
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Глава  XXIV 

 
 
 
 

ИЗ ДУБИНЕ СПОЗНАЈЕ 
 

Фараон и лав. – Гипсане звери. 
 
 
Свака реч, од прве до последње, у овој новој књизи са 

две драме представља изазов и шлагворт. 
Насловна страна нове књиге драма Миодрага Ђукића 

носи два наслова (Чудан стриц и Фарон и лав, 
Републиканска унија, Удружење драмских писаца Србије, 
Београд 2008). Пажњу, у први мах, може магнетски да 
привуче и одвуче, не први, него онај други наслов. 

Фараон... Краљ над људима. Идентификован са Богом. 
У долини Нила, од Пете династије син Бога. Војсковођа, 
врховни судија... 

Лав... Цар животиња. Звер из породице мачака. Мужјак 
носи гриву. Не напада човека. 

Лав, као и фараон, инспирација су уметника... Према 
легенди, лав спава отворених очију. Можда отуд повод да се 
отворених очију погледају листови књиге међу чијим 
корицама су две нове драме Миодрага Ђукића. 

Али...  
Фараон и лав! Заједно. Један уз другог. Краљ 

животиња поред цара људи. Два моћника. Лепи као 
божанства... Сијасет помисли и примисли. 

Довољно да се крене странпутицом. Да ли? (Тек 
касније се, у ишчитавању, испоставља да је то наслов опере 
коју компонује драмски јунак из пера Миодрага Ђукића.) 

А заблуда се одмах потврђује, на самом почетку књиге, 
пишчевим сликовитим описом грађанског салона. Нигде 
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пирамида, ни хијероглифа. Нема џунгле, него слике у уљу, 
порцеланска фигура... и параван са ликом змаја. 

Објашњење за целу забуну коју сам створио, и стварам 
је, заправо је у ефекту Јана Пуркињеа. Тај феномен је 
оптичка појава. Или варка. У сумрак се губе боје и другачије 
су него при дневној светлости. Црвена и жута боја су светле, 
а плава и зелена тамне. Све се мења због неједнаке 
осетљивости видних ћелија у одређеном спектру. 

Ђукић пластично описује простран ентеријер, уређен 
модерно, с камином поред којега је клавир... Свет Миодрага 
Ђукића у овој драми је свет уметности, музике и медицине. 
Игор и Ања студирају музику, он клавир, она виолину. 
Данијела учи медицину, Леон је диригент у опери. У исти  
трен, просек им квари Славен. Зидар...! 

Минуциозно, Ђукић, као раније у Лабудовом језеру 
када говори о театру уопште, сада пише и о музици, али и о 
пићу. Говори, зналачки, о испијању вотке на екс и о чаши 
млека. Не зна се шта је погубније. А најгоре? Најгоре је, 
ипак, пијанство мржње. Велика опсервација уметника. 

Пролазећи кроз чудесан свет који као писац ствара 
Миодраг Ђукић, долази се до правог кинеског зида 
подигнутог око дворишта, па се стога не види ни шта се 
дешава напољу, ни унутра... 

Капију чувају два лава. Те гипсане звери треба да буду 
крволочније од афричких. 

У салону је удобније. Рахмањинов... 
Али ликови у драми Миодрага Ђукића схватају да је 

кућа саздана на лажи и немоћним  амбицијама и одатле ваља 
бежати у неки други, далеки свет, тамо где лаж није мерило 
живота. А истина?  

Истина је чисто мерило смрти. Стога јунак Ђукићеве 
драма, Саша, пуца себи у срце и пада мртав, претходно се 
Игор обесио, док Ања одлази с виолином, иде да свира. Да 
живи. 

После сусрета у том чудесном свету чији јунаци 
бунцају од маларије, открива се и то да они стварају музику 
будућих епоха. Остаје одјек, јецаји људских душа. 
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Али то није крај књиге, пошто је овом приликом 
потпуно прескочен почетак, а то је драма Чудан стриц. 

Ликови, Манки, Балега, Флора, Просјак... Готово 
бекетовски поређани, као Естрагон, Владимир, Лаки... Нема 
пољског пута с дрветом, него је ту цео парк! И, клупа испод 
дрвета... 

Ко су ти ликови које ваја Миодраг Ђукић? То је 
питање! То ваља одгонетнути.  

То није ни посве лако, јер Ђукић је писац отменог 
манира, фине ироније, а иза свега буја снажан драмски 
нагон. 

Оно што се види, то је да се Ђукић не бави селом. 
Његов миље, како је раније примећено, је град. Као урбани 
писац он је у стању да проникне у душу велеградског живота 
и свега онога што се скрива иза завеса грађанског друштва, 
од Врачара до Дорћола. 

Уз то, Ђукић није писац историјских драма. Баш га 
брига шта се дешава на српским дворовима, иако важи за 
врсног познаваоца учитељице живота. Историја којом се он 
бави, историја је „магистрае витае“ овог тренутка који ломи 
и јача у исти мах. 

Ђукић је модеран писац. Попут Олбија. Милера. 
Тенеси Виљамса. Шепарда...    

Након низа бриљантних драмских текстова, а ту се 
обавезно  помиње Кисеоник, Кртичњак, Светионик, па 
Александар, Потраживање у хотелу, Стрип-тиз код Џакера 
и других дела, попут Млина и Папагаја, сада су у Ђукићевом 
опусу још два изузетно значајна дела. 

Кад год се овај аутор појави с новом драмом, а то није 
реткост пошто је реч о изузетно плодном списатељу, обично 
се отме утиусак да је то његово најбоље остварење. Потом 
дође нова драма и наметне се као још боља. Ђукић је писац 
који не застаје. 

Најзад, али не на последњем месту, треба рећи да је 
нова књига драма Миодрага  Ђукића веома лепо опремљена 
са аутором слике на корицама и потписом Зорана Симића. 
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Књигу прати аналитичан текст Недељка Бодироге, о 
Ђукићевом раду, у сфери књижевности, али и на политичкој 
сцени. Бодирога то луцидно, бескомпромисно уочава и 
отворено говори о томе. 

"Био је висок, витак човек..." Тако су описали Франца 
Кафку. Необичне записе – разговоре са Кафком објавио је 
Густав Јаноух, чиме су многи били запрепаштени. Ипак, они 
су незаобилазни у покушајима тумачења "пишчевих дела, 
дана, уверења, па и мука". Јаноух, како се процењује, није 
измишљао Кафку. Он се задржао на њему онаквом каквог га 
је знао. 

Бокачо је писао похвалу Дантеу, цео низ биографија 
срочио је Стефан Цвајг који описује Достојевског, Ничеа, 
али и лик једног политичара Жозефа Фушеа, као и Марију 
Антоанету, Марију Стјуарт, Балзака, Стендала...  

После свега, чини ми се да смо рекли онолико – колико 
треба. Уграбио сам онолико – колико сам уграбио. Не све. 
Јер, Миодраг Ђукић је "човек с тајном". 
 
 
 
Београд, о Богојављењу, 2009. 
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Е П И Л О Г 
 
 
 

И на крају... 
 

 
... Је л' те да вам изгледа као да нешто недостаје као да 

није прави крај?  
То примећује у својој Аутобиографији г. Бранислав 

Нушић. Онако, отприлике као у позоришту. Има комада тако 
некако недовршених да публика и кад се последњи пут 
спусти завеса још увек седи и чека наставак... 

Стефандан. 9 јануар. 
Ледено јутро у Београду. Радијатори млаки... мирис 

кафе, „jacobs“ греје собу у којој је компјутер. Праменови 
сећања на чудесни свет у драмама Миодрага Ђукића. 
Светионик, Млин, Чудан стриц, Фараон и лав, Кртичњак, 
Баштиник, Папагај, Лабудово језеро... 

Зима једног лава, сага о Миодрагу, зачела се готово 
случајно, али је осмишљена и буквално је нарастала као хлеб 
из сата у сат, из дана у дан, расла, бујала, вајала се под 
утицајем ледених зимских дана, у ишчекивању пролећних 
бујица и ветрова луталица. Тако је излазио и стварао се лик 
главног јунака ове саге, Миодрага Ђукића, са, како ми се 
свидело да поново придодам, „ветром у коси“. 

 Али, Миодраг Ђукић није лик из романа или драме, он 
није измишљен, он је личност међу савременицима, стваран, 
пун животног сока пуног драмских заплета, осветљен и 
виђен онако како га и други виде, новинари, драмски писци, 
политичари и целокупна јавност. 
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Сага о Миодрагу која није јеванђеље, а ни Сарајевска 
хагада, и не представља тријумф памети или, пак, глупости, 
требало би да се пре завесе, употпуни Ђукићевим 
одговорима на питања која се намећу. Знам да он има шта да 
каже о уметности, о животу, политици, религији, музици... 
Али, ваља поставити питања.  

 
Дати шлагворт, како се каже у театру. 
 
Однекуд знам да Ђукић чека питања. Уверен сам да ће 

одговорити на свако, без остатка. Свестан сам његове 
сталожености, али и оштрине. Знам шта хоћу и шта нећу 
овом књигом и разговором с Дјуком – знам да нећу да буде 
океан досаде. Не бих да читаоци буду ганути баналним 
детаљима, можда писмима затуреним по неким фиокама, 
ганутљивим причама о детињству, о љубави, алкохолу, 
женама... Ђука је озбиљан човек. 

Међутим, Ђука још не зна шта је написано о њему у 
саги!... Ако овај аутор и има зрнце подлости, Ђукић је ту 
посве чист. 

Када су, узгред, поменута нека питања, једно је остало 
да виси у ваздуху – шта Ђукић мисли о овом аутору? 

Могао сам, знајући га, да ковертирам одговор. 
Он познаје људе, многи су били уз њега, па отишли, 

нестали, говорили против њега. Зна све о удворицама, 
чанколизима, онима који се увлаче, кад им треба... 

Одговор би, засигурно, могао да гласи: „Све најгоре!“ 
Мада би то тако реско зазвучало, знам да тако он и не 

мисли, него је то, чини се, ако узмем за мустру Дајча, 
Шеварлића, Ковкета... поуздан знак блискости. 

Сваки дамар му, наравно, не знам. 
Знам колико га цене, али и колико покушавају да га 

прећуте, не могавши да га ућуткају. Знам шта је написао и да 
пише... не знам шта.  

Можда одатле и почети? 
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- Шта пише? 
 
 
 
– У Београду су у оптицају термини чије значење никад 
нисам успео у потпуности да апсолвирам. На пример, један 
од њих је „културна чаршија“. 
Ако је та синтагма знак којим се обележава онај туњави и 
муљави део менталитета српског народа, онда ми на неки 
начин постаје јаснији утицај те групе менталних и моралних 
дегенерика који свуда око себе сеју декаденцију, са циљем 
да остали баштине мутну слику времена са обрнутом 
перспективом која чини да посматрачи буду посматрани из 
сваког  угла датог призора, као непорецивог канона 
прокламованих вредности. Они се, дакле, као хладна и 
влажна клима северних мочвара увлаче у нас и ометају 
сваку иницијативу која није у њиховом интересу. Иако су 
створили кланове и посели институције, политичке партије 
и тајне организације, то нису неки образовани људи, високи 
интелектуалци, већ недаровите и безначајне појаве које своје 
недело проглашавају за дело, и уз обилату подршку 
некомплетних и њима наклоњених институција и немуштих 
медија дају фунфаменталан допринос општем распаду већ 
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освојених система вредности које важе у свим 
цивилизованим друштвима. Због тога смо склони да их 
видимо као изрод и да о самом народу, њиховој генези, 
стичемо лоше мишљење, пре свега о његовом моралу и 
способностима. На пример: ако се возимо смрдљивим 
аутобосима Градског саобраћајног предузећа, онда мислимо 
како цео наш народ смрди, да се не купа и да је примитиван, 
што, разуме се, није тачно. Али, такву депресивну слику о 
нама све чешће понесу странци који нас посећују. Разуме се 
да ни писци нису отпорни на тај притисак, због чега и сами 
доживљавају себе и своје дело као нешто маргинално, 
безначајно и спорадично, управо онако како је скрајнут 
друштвени положај писца у Србији. 
Гледајући кроз обрнути фокус наше ауторске камере често 
успевамо да забележимо свет наглавачке, његове тамне 
валере и деформисане односе међу јунацима те гаме коју 
после и сами доживљавамо са извесним стидом и лаким 
кајањем јер нисмо успели да насликамо ведру страну живота 
која би више одговарала властодршцима, од којих сви, без 
изузетка, судећи по њиховим предрасудама, припадају 
чаршији. Зато се и не боримо, или се врло млако залажемо 
против официјелне дискриминације наших дела. Ја, лично, 
не знам у ствари, шта је ту истина: оно што се њима не 
допада или оно како ја видим истину. То је сфера мог 
истраживања и покушаја да дубоком визијом, флексибилним 
уметничким средствима и личном инспирацијом донесем 
ову општу збуњеност која је немилосрдно захватила свачији 
живот. Моје комедије су тужне а трагедије смешне, баш као 
што је то често у реалном искуству. Пишем већ написане и 
још ненаписане комаде пропуштајући их кроз филтер 
сопствене незрелости која ме је сустигла у позним годинама. 
Парадокс је свака логика, а логичност парадоксална па моји 
јунаци изгедају као лудаци, иако су сасвим конзистентни и у 
потпуности коренспондирају са својим, односно мојим 
временом. Проистичу из својих карактера као што су 
њихова бића резултат међусобних напетости и сукоба и 
укрштања њихових искустава са мојим, личним.  
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Па ипак, упркос свему што сам написао, не мислим о себи да 
нисам нормалан. 
Управо пишем драму Стриптиз код Џакера, комад који је 
одигран пре четрдесет година у Академском позоришту 
„Бранко Крсмановић“. Режирао га је један драг и веома 
талентован прерано преминуо редитељ Стеван Штукеља, 
кога смо ми звали „Јуда“. Не знам одакле му је тај надимак. 
Можда због нетипичне љубазности са којом се обраћао 
свима нама. 
О, колико се тај комад онда, разликује од себе – сада! Ваљда 
онолико колико се моја дотадашња животна искуства 
разликују од досадашњих. То је разлика као између 
Хармагедона и Јелисејских поља; иако је све исто, све је 
потпуно различито и другачије. Сачувај, Боже! 
Баш сам се уморио. 
 
– Шта  мисли о политици и политичарима? 
 
– Изгледа, као што рече Аристотел, да је политика иманетна 
свим људима; само што није свима допуштено да се њом 
баве, додао бих. То се поготову односи на савремену Србију. 
Много је ту моралних препрека и ограда које нас спречавају 
да уђемо у свет који се у пракси граничи са криминалом. 
Често та граница није оштра већ је зарад ефикасности мало 
замућена, тако да се она лако прелази и онда нам није 
могуће да у свести оделимо криминалца од политичара, да 
видимо да ли су они заиста корисни или штетни за државу. 
Оно што је потпуно јасно јесте слика опљачканог друштва и 
осиромашеног народа с једне стране, а с друге утисак 
надобудности и ароганције који о себи стварају људи на 
положају. Иако чешће потичу из народа они се нипочему не 
могу са њим упоређивати, јер немају ниједан 
егзистенцијални проблем који је сиротињи у борби за 
опстанак  принуђена да свакодневно решава. Наша господа 
властодршци се разликују чак и од стране господе, јер 
сматрају да им је живот дат за уживање а не за било какав 
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легитиман рад. Зато се и стиче утисак да је реч о 
далтонистима који неодговорно мешају боје у области 
допуштеног и недопуштеног. У Србији су створили систем 
који обезбеђује сваки облик официјелног криминала и 
закони им у том смислу служе једино за политичка 
разрачунавања и заштиту опљачканих добара. 
Али криминал је овде само једна од негативних 
карактеристика политичког естаблишмента у Србији. 
Главни узрок негативне конституције власти ја видим у 
потпуном изопачивању демократских принципа, пошто је 
код нас вишепартијски политички систем употребљен као 
подлога олигархијском облику владавине у којој неколицина 
партијских лидера својевољно конституише институције 
власти, па самим тим и има потпуну контролу над њиховим 
функционисањем. Нико ту у пракси не заступа 
прокламоване народне интересе већ сви заједно, позиција и 
опозиција чине спрегу која спроводи вољу или самовољу 
појединих лидера чије су странке по протекционицстичком 
методу освојиле парламент. Систем је до те мере 
корумпиран да се у ствари народу не пружа никаква 
могућност избора. Па и поред тога, у предизборној кампањи 
се не  бирају средства дисквалификације потенцијалног 
противника. Од застрашивања и упућених претњи бирачима 
до средњевековних  клетви и моралног блаћења 
алтернативе. И ако сви они имају јасно одређене политичке 
програме - у пракси не иду даље од остваривања личних 
интереса. Кад би међународна заједница дозволила 
робијашима у Србији да направе политичку партију и када 
би им пружила логистичку и финансијску подршку на 
изборима, они би сигурно ушли у све институције власти и 
понашали би се опортунистички као и остали. 
Апсурд и зло власти су код нас толико порасли да се 
поставља питање јесмо ли ми, као народ, уопште заслужили 
државу и имамо ли права да својом корупцијом тероришемо 
читав цивилизован свет, понајвише сами себе. Није ми јасно 
зашто наши политичари мисле да им је све могуће а да им у 
пракси измиче решење било ког друштвеног или државног 
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проблема. Свака ванредна ситуација их одмах демантује као 
самопрокламоване душебрижнике и заштитинике људских 
права и вредности. Иако заиста имам веома лоше мишљење 
о српској  политици и њеним политичарима, уверен сам да 
не постоји толико рђава оцена која би оценила зло које ова 
булумента чини сопственом народу. 
 
– Шта мисли о књижевности, посебно драмској? 
 
– Свака област софистициране делатности је у рукама 
разних кланова и лобија који ту остварују своје личне 
интересе. У нашој земљи више не постоји организована 
издавачка делатност. Скоро све књижаре су позатваране и 
књиге, чак и оне за децу, можете да купите једино на 
уличним тезгама које се због честог невремена покривају 
прљвим најлоном. Да ли зато што више нико не чита, или 
нико не чита зато што више нема вредних књига, тек 
критеријуми су до те мере погубљени да више нико у земљи 
не објављује страну или домаћу класику, па се не зна ни шта 
је заиста вредно у нашој савременој литератури која нас са 
свих страна запљускује медиокритетским књигама малих 
издавача који су у својим програмским опредељењима 
руковођени једино профитом. Тако је у једном часу 
најважније духовно питање Србије било: је ли Марија 
Магдалена била супруга Исуса Христоса и је ли му њен 
пород продужио лозу која је пророчки од Бога била 
задужена да влада Европом. Такав кич представља узор 
српским издавачима. 
У периоду док сам био вршилац дужности генералног 
директора издавачког предузећа „Просвета“ трпео сам 
највећи притисак од књижара да штампамо оно што најбоље 
иде на тржишту. Тај прагматизам је принцип наше пропасти, 
и ако се држава ту не умеша наша књижевна култура ће 
дефинитивно бити доведена у питање. 
Али, која држава и ко у њено име? 
Зар они интелектуални одрпанци који разврстани по 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 172

клановима додељују награде и висока признања за дела 
„непролазне вредности“ својим припадницима или 
симпатизерима одређених партија на власти. Данас се не 
поставља само питање ко је против Слободана Милошевића, 
већ и ко је за Бориса Тадића и ако у овој моралној мочвари, 
која се зове српска власт, има и оних који су и за једног и за 
другог. Додуше, и раније су црногорске племенске борбе 
уништавале Србију, чиме је код нас политика схваћена више 
као вештина говора него као рад, а ко ће њих надговорити, 
то је неизвесно. Међу њима, монтањеросима, мислим. 
Савременом драмском књижевношћу се код нас бави једино 
Удружење драмаских писаца Србије. Има спорадичних 
покушаја, појединих позоришних институција да дају свој 
скроман допринос овом најзначајнијем издавачком 
подухвату који се зове „Савремена српска драма“. У њој је 
до сад објављено преко две стотине драмских дела 
савремених српских писаца, са поговорима релевантних 
драмских теоретичара и театролога. То је стилски 
хетерогена и тематски различита збирка драма о овом 
времену и збивањима код нас и верујем да тако 
монументалан мозаик драмског стваралаштва једне епохе не 
постоји у ранијој културној историји Европе и света. 
Поставља се питање откуда у једној неразвијеној 
позоришној средини овакав талас драмске поезије. Одгвор 
на то питање вероватно проистиче из чињенице да 
колективно мртвило није успело да захвати индивидуални 
креативни дух који се распламсао као отпор системском и 
систематском гушењу наших националних вредности и 
личних инспирација. Зато је едиција Савремена српска 
драма жива и систематично подржавана- за разлику од 
нехотичних мртворођенчади других литерарних врста у нас. 
Главни уредник ове едиције је Леон Ковке, Момчило 
Ковачевић по имену и презимену. 
У истој тој функцији је и наш периодични часопис „Драма“ 
чији је главни уредник Миладин Шеварлић. То је један жив 
часопис који се радо и радознало чита из броја у број. Он 
излази четири пута годишње и није материјално подржаван 
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ни од једне државне институције. Други књижевни часописи 
се полако и немилосрдно гасе. Највећу подршку и помоћ 
нашој издавачкој продукцији пружа нам наш извршни 
уредник, несебични и племенити правник и судија, господин 
Недељко Бодирога. 
Ми у Удружењу драмских писаца Србије развили смо још 
један облик презентовања наше савремене драме. То је 
„Корак ка позоришту“, концертно извођење драма на којем 
професионални глумци пред публиком уметнички читају 
дела присутних писаца. Та извођења су веома жива, 
динамична и узбудљива. Публика ужива у њима, поготову 
што су представе ослобођене мизансцена, декора, 
светлосних и звучних ефеката. Сва збивања се одвијају у 
оквиру класичног троугла: дело, глумац, публика, на сцени 
камерног театра „Модерна гаража“, чији је власник наш 
уважени колега Братислав Петковић. Поред редовних 
промоција наших издања у просторијама Удружења 
књижевника Србије, отворили смо и веома посећену веб 
страницу на интернету и тиме омогућили увид у 
стваралаштво савремених домаћих писаца- практично целом 
свету. 
Вишепартијски систем у Србији је довео партитократију 
која је разорила не само народну привреду и економију већ и 
институције националне културе. Зашто, на пример, управе 
националних театара не би постављали глумци, писци, па и 
публика, у одређеној мери и у зависности од тога шта је 
њихов интелектуални интерес? Јер национална позоришта 
не би требало да буду антинационална по свом програму 
рада и репертоару. А она то, недвосмислено, јесу. 
 
– Коме служи писац? 
 
– Писац пре свега служи Богу, он је његова продужена рука, 
он покушава да својим делом прикаже његов свет из 
различитих углова, да буде јаснији и богатији у људском 
уму, да човек не доживи себе пасивно, као дрво, природу, 
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пејзаж, већ као активног чионоца и ствараоца који тај свет 
може и треба да мења и усавршава. 
Он служи и као опомињач („Ел Надхир“ – једно од 
деведесет девет Алахових имена у Курану) да се божји дар 
људском злоупотребом не распе и претвори у Антихриста, 
да не дође до коначне борбе између добра и зла, до 
Хармагедона, општег потопа и пропасти света. Слушајте 
само шта каже велики Достојевски, тај невероватан 
словенски мудрац и психоаналитичар: „Ако Бога нема, онда 
је допуштено свако зло“. Шта мислите о томе шта је 
допуштено, а шта није и може ли мржња да замени љубав, 
несрећа срећу, материјална беда -спокој, смрт – живот? Ко 
то може боље да објасни од самог писца, писца Библије, 
Талмуда, Курана, писца античке драме и филозофије, 
романа, поезије, савремене драме. Постоји ли таква 
демонска машта која може да замисли човека без језика, 
писма, без акумулираног знања и интелектуалног искуства у 
генијима, делима, библиотекама? 
То, разуме се, није могуће. У писца и његово дело се верује 
као у Бога и његово дело. Иначе би све, читав живот и све 
што постоји била чиста ефемерност, пролазна илузија: 
Ништа не би постојало. 
Писац који служи режиму, власти, политици, није писац. Он 
је државни чиновник који ради за плату. Код њега нема 
дисонантних тонова, неслагања, он не пати и не страда од 
важећег поретка, он мрзи све што је ново и креативно, па 
самим тим и официјелно неприхваћено. 
У литратури он највише може постати њен јунак, никако 
аутор. Он је често и трагична и комична личност, достојан 
презрења и потсмеха, о чему је најбоље писао Булгаков. 
Али писац није анђео, иако је од њега ближи Богу. Зато што 
је непредвидив, зато што и њему отвара нови увид у 
сопствено дело, зато што му представља свет неупоредиво 
богатијим и разноврснијим него што га је он у свом 
стваралачком прегнућу могао замислити. Зато што он 
довршава Божје дело богатећи га новим садржајима и 
светоназорима и зато што је доказ моћи саме немоћи. 
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– Има ли писац свој стан, одело, сто? 
 
– Пошто је писац, иако духовна сила, само човек, њему је 
потребно све што и осталим људима. Стан, да живи у њему, 
одело да може да изађе међу људе, сто да има на чему да 
руча, новац, да има шта да руча. И пише... 
Али, често писцу штошта недостаје. Понекад је то стан, па 
живи као клошар бескућник, обучен у прње на хладноћи, 
грејући су у свом драгоценом и непоновљивом уму. Чешће 
му недостаје храна да може физички да опстане. Новац 
готово увек. Јер он има потребу за чизмама од седам миља, 
да има руке тако дугачке да њима може да обујми цео свет. 
Срце му крвари за сасвим обичном женом којој, неокупан и 
непристојно обучен, не може да се приближи и која не 
тражи писца већ човека сличног њој. Пристојног и 
празњикавог. Он, додуше, може да буде пристојан, али 
празњикав никада.  
Интересантан је писац који стекне основне материјалне 
услове за нормалан, грађански живот. Он тада или ништа не 
дира у свом стану бојећи се да не поремети ред ствари изнад 
његовог поимања, или све прилагоди управо свом укусу. 
Тада, чистећи свој ум од хаоса, ствара неред свуд око себе. 
На крају, као што туђи ред гута нашу индивидуалност, тако 
и наш неред разара наше присуство у нечему чему не 
припадамо. Само онај писац који успе да не обраћа пажњу 
на непосредну околину у којој живи, може несметано да 
ствара у њој. И док он на свом столу ствара светове, дотле 
не помера ни мастионицу, ни папир за писање или компјутер 
који му углавном замењује стару писаћу машину. Све остаје 
као заковано и заувек. Ако му то, ипак, неко други помери, 
макар и за милиметар, онда се тих и повучен човек претвара 
у разјарену звер која реагује потпуно ирационално. 
Да! 
Писац може бити чврсто везан за поредак ствари, али то је 
углавном само збго тога што те ствари никад није прихватио 
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као део себе и што се боји да би га нови поредак увео у нови 
нежељени лавиринт. 
 
– Шта је демонско у људима? 
 
– Бог је испунио свет стварима и бићима, али је свуда око 
њих оставио празан простор. Тај простор углавном служи за 
кретање и комуникацију. Свуда има могућности за 
опредељење које ми бирамо као сопствени правац. Горе или 
доле, лево или десно, или негде између. 
Е, та могућност опредељивања је по својој природи 
демонска. То да можемо да живимо, а не морамо. Зашто 
једноставно не закорачимо преко терасе са петог спрата и 
уђемо у подручје смрти чија нас тајна копка више од самог 
живота? Зашто у то подручје не уведемо било кога другог? 
Што не узмемо оно шта нам се свиђа а не припада нам. Лепу 
жену на улици, физички слабију од нас, дијамантску круну 
из излога златаре, нечији новац. Што се опредељујемо за 
допуштено и добро кад можемо за забрањено и зло? 
Ова питања се у ствари не тичу слободе нашег избора. То су 
наметнута питања, наша лака шизофренија и што се више 
бавимо тим раорним унутарњим диктатом, то смо више 
менатлно угрожени и прогоњени. 
Можемо ли заиста нешто што нам сâм живот забрањује? И је 
ли он јачи од нас поготову што у крајњој инстанци зависи од 
наше воље? Што не испалимо шаржер муниције у гомилу 
непознатих људи кад смо љути на човечанство и кад нам се 
згади његово лицемерје? Зашто да људе волимо, кад је 
лакше да их презиремо и што да неког у кафани који мирно 
седи за столом, с леђа не ударимо пуном флашом вина, кад 
он то не очекује? 
Демонско је дубоко похрањено у човековим генима и кад се 
оно као енергија реализује онда је то злочин који је 
преплавио људску историју. Стотине хиљада лешева 
француских гренадира по смрзлој Русији, километри ровова 
испуњених стрељним, жртве разапете на крстовима, жене у 
пламену, аутодасре шпанске инквизиције, истребљење 
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северноамеричких Индијанаца, холокауст, геноциди, 
геноциди, геноциди... 
И најзад, је ли злочин последица највећег Божјег дара 
човеку. Кад је Господ због прагреха избацио Адама и Еву, да 
за казну што су загризли у забрањено воће, наставе да живе 
у зноју лица својих, тешко радећи, већ тада је било јасно да 
ће се његова казна у пракси претворити у благослов, а његов 
дар, дарована слобода избора у највеће проклетство. Није 
дакле, суштина у питању шта смемо, него у одговору шта 
можемо. А можемо све то, иако ништа од свега тога нисмо 
смели да урадимо. Пошто узвишени Бог не трпи таква глупа 
питања, због чега на њих никад и не одговара, демон их 
воли. Ниједно питање он не оставља без одговора, зато што 
зна да је зло човеку иманентно. Ред се ствара у хаосу и 
обрнуто. Хаос у реду. Размислите шта је лакше. Поређати 
књиге систематично на полици или повадити их и побацати 
на под измешане. Колико вам више треба времена и труда да 
их поново систематично поређате. Пустите у вашингтонску 
библиотеку коју су генерације научника вековима богатили 
и уређивали, хорду хулигана и они ће за само један дан 
направити хаос, за чије ће поновно сређивање бити 
потребни нови векови и још више библиотекара. Уосталом и 
живот је лако одузети, али га је тешко створити. 
Нема религије која се није бавила демонским у човеку и која 
демонско није приписивала једино њему. То је ваљда због 
тога што једино он има слободу избора. Зато сваки човек 
појединачно и свако друштво колективно треба да се бори 
против те амбиваленције у себи. Ту, међутим, настаје прави 
демонизам. Шта је заиста добро и како га препознати кад је 
и оно по природи амбивалентно? Је ли Божја свемоћ 
амбивалентна и је ли тај његов највећи поклон човеку, 
слобода избора, божји или демонски дар? Како да будемо 
слободни ако не можемо сами да се опредељујемо између 
релативног добра и апсолутног зла? 
Није ли можда једино добро на сваки начин избећи 
опредељење, добровољно се одрећи и одбацити највећи 
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божји дар? Али, не одбацујемо ли тако и Творца самога? 
Ако је једини избор могућности демонизам, како тек стоји 
ствар са немогућношћу алтернативе, тамо где је нема као 
што је животу једина и непорецива алтернатива смрт. Је ли 
смрт по својој природи демонска или ангеоска и није ли 
управо због евангелистичке природе хришћанства у њему 
доктринарно укинута смрт и уместо ње произведена 
вечност, за добре у рају, или за лоше у паклу, све једно. 
Важно је да ње више нема (за хришћане). Нису ли будусти 
на Далеком Истоку, Будину нирвану која би првобитно 
требало да значи потпуну угашеност, смрт без алтернативе, 
без могућности реинкарнације, преокренули у бисерни рај 
препун изобиља? 
Најзад, није ли смех по дефиницији демонски; не смејемо ли 
се ми страдању неког другог због интрига, старцу, на 
пример, који је затекао своју младу жену у прељуби, 
похараном тврдици, невином пролазнику који се оклизнуо 
на улици и пао наневши себи тешке и болне озледе? 
На крају, питање демонског нас уводи у сферу схоластике 
која се, између осталог, питала и колико анђела може да 
стане на врх једне игле. Тражио се прецизан нумерички 
одговор. 
 
– Зашто је Моцарт недостижан у музици а Шекспир у 
поезији? 
 
– Па сад, не бих рекао баш да су недостижни. Недостижност 
је божанска категорија, мада би се, судећи по савршенству 
њихових дела, могло рећи да су ближи божанском појму 
него антрополошком. Па ипак, дела обојице, стављају 
човека у сâм центар духовне конституције света, приказују 
такво изобиље могућности и лепоти дају ненадмашна 
својства. По много чему њихова дела су узор и као што 
свете књиге дају прецизна упуства како да човек сопственим 
радом и напором стигне до Бога, тако и Шекспир и Моцарт 
својим делима дају наду човечанству, наду у обожење овде, 
на земљи, не, дакле, у есхатолошком простору, већ у 
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реалном. И један и други су барокни писци, један 
књижевности, други музике, скоро ненадмашни песници и 
доказ људске способности да се у савршенству бесконачно 
успиње. Иако величанствени, охрабрили су човечанство у 
вери да његовој креативности нема граница и да је у ствари 
стваралаштво у свакој области људског духа пут ка 
недостижном савршенству. Каснији развој културе својим 
духовним изобиљем доказао је ову тезу. Није ли 
импресионизам  у сликарству, експресионизам у филму, 
нису ли Вагнер и Стравински, Гогољ, Достојевски, Чехов, 
Гете, Дикенс, Бекет и Олби, нису ли многи други великани 
показали да европкси барок није недостижни врх мудрости, 
уметности, филозофије и теоријске физике? Наравно да су 
Есхил, Софокле и Еурипид прелепи младунци човековог  
поетског стваралаштва, уосталом као и Мирон, Праксител и 
Фидија у вајарству, али на шта би личио људски дух да се 
код њих стало, да се стало код Библије, Талмуда и Курана, 
кад би се појавили Шекспир и Моцарт, Бах и Бетовен, 
Чајковски, Рахмањинов, да ли би се уопште икад појавио 
Верди и Шостакович и читава плејада аутора који су божје 
дело украсили ненадмашним прилозима. 
У самој дефиницији ненадмашног крије се замка која је у 
ствари потстрек да се иде даље, да се истражује простор у 
границама бесконачног, јер једино је тај појам ненадмашан, 
ако се изузме вековни људски сан о достижности 
недостижног. 
 
– Каква је слика у нашим листовима и часописима? 
 
– За мене је то ретроградни терен, бруталан и примитиван. 
Слика света нашег, слика живота нашег у складу је са 
способношћу оних који је праве. Срећом, тако миноран свет 
у реалности не постоји. Ту нема оригиналности , свежине и 
нових идеја, нема чак ни довољно писмености, стила, 
новинари су изопачили слику веома сложеног света са 
блиставим вредностима које они нису у стању да примете. 



Мухарем Дурић  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

 180

Та слика није еквивалент нашег реалног искуства већ 
њихових ограничених способности да уоче сву сложеност и 
повезаност елемената наших интровертних и екстраверних 
компонената живота, сложеност друштвених односа, 
историјску условељеност збивања, преплетеност 
економских и психолошких закономерности, благослов или 
проклетство утицаја непринципијелних уплитања у 
природне социјалне  токове и њихово катастрофално 
разарање. Као што не могу бранити моралност новинари 
малих могућности, тако исто они други траће свој таленат на 
пуки прагматизам и лични каријеризам; не постоји област 
људске делатности која је у тој мери атрофирала као 
новинарство данас. Њихово дело даје слику сасвим 
погрешну о нама, тако да, судећи по тој слици, Срби не 
заслужују да буду народ и да имају своју државу, једва да 
могу да буду људи, мада крајње неспособни за сардњу са 
другима и једва пристали да уживају благодети 
цивилизације. 
 
– Како види тајкуне? 
 
– Ех, мислим да то питање није за мене. Ако питате било 
кога другог рећи ће Вам да тајкуне види као велико 
друштвено зло. Ја мислим да је то ипак много сложеније 
питање. Пре свега, тајкуни су бивши удбаши, а можда још 
увек раде за тајну полицију, у сваком  случају некадашњи 
комунисти, који видевши скору пропаст своје идеологије и 
неминовност преласка на капиталистичке робно-новчане 
односе, одлучују да сами буду ти капиталисти, јер су 
номиналну власт морали да препусте надирућој 
алтернативи. Та алтернатива, и сама производ корумпираних 
политичких односа у друштву, није била у стању да врати 
преотета народна добра већ је са тајкунима ушла у неки 
облик имплицитне коалиције, са намером и жељом да сада 
она настави са пљчкањем осиромашеног народа, што је, 
разуме се, испало много мање од сума на тајкунским 
рачунима. Дакле, што су тајкуни богатији, то је 
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сиромашнија земља, по закону Торичелијевих спојених 
судова. Данашњи властодршци као далеко инфериорнији од 
некадашњих  комунистичких претходника, забадају своје 
рилице у истањен крвоток народа и сишу из све снаге оно 
што је преостало. Крајњи резултат се може замислити: 
грађански бунт, можда чак и рат, бекство богатих тајкуна из 
земље и крвав обрачун народа са политичарима који нису 
имали снаге да се тајкунима супроставе. 
 
– А прелетаче? 
 
– Они су јадници. Препаднути за сопствену егзистенцију и 
опстанак својих породица пристају на свако понижење само 
да остану на државним јаслама. Не постоји пониженија 
класа људи у овом друштву. Ако је њихова прва странка и 
могла бити њихов лични избор због неких политичких 
идеала, друга све то негира и они остају голи пред лицем 
јавности, као цар у причи о царевом новом оделу. Могу само 
да се обнажени шепуре у друштву, несвесни своје голотиње 
и губитка сваког грађанског и људског достојанства. Ту, 
наиме, нико не може да има право на своје мишљење, осећај 
бунта због очигледног кршења правде и свих других начела 
истине, не могу да заштите пријатеља или неке друге 
пострадале људе због неке очигледно неправедне 
властодржачке одлуке. Они су по правилу милији шефовима 
нових партија него стари чланови, јер су то људи без 
интегритета и части, спремни на све  само да још једном 
покажу своју политичку правоверност и да задрже симпатије 
својих важећих шефова. 
То је најгори могући одбир у већ ионако опскурној 
гангстерско-политичкој подељености. 
 
– Шта је то власт? 
 
– Власт је у примитивним срединама увек погрешно 
схваћена. Од оних који је врше и од оних над којима се 
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врши. Људска власт на земљи је неупоредиво јача од 
Божије, иако је црква у његово име владала вековима. Данас 
су маске спале, опште је познато да је свака власт од ђавола. 
Бог емитује једино љубав, али власт производи мржња и 
користољубље и љубав је по правилу жртва властодржачке 
ароганције, као у Шекспировом комаду „Ромео и Ђулијета“ 
у Верони. 
Најдоминатнија карактеристика сваке непорециве власти 
јесте насиље које често доводи до крвопролића, беде, 
сиромаштва и свакојаког страдања, до ужасних ратова, 
великих и малих. Запањујуће је како се психолошки профил 
властодршца временом мења, од лика анђеоског кога масе 
обожавају до лика демонског кога се људи боје. Свака власт, 
значи, има своју дијалектику, која је у пракси мења: од 
позитивног до негативног исходишта. 
Некад је, у комунизму, власт била достојанственија, 
спокојнија, властодршци нису били тако изгубљени и 
уплашени да ће бити ухваћени са руком у туђем џепу. Тада 
је и лакше било владати, правила су се знала и поштовала, 
довољно је било да политичар прихвати идеологију и да не 
брине јер је био заштићен од симбола револуције, 
партијских институција, и наравно и пре свега ужасним 
страхом народа. 
Данас људи имају развијенију свест о слободама и људским 
правима, неће ништа да раде пошто виде да нерадници живе 
добро, организују се у синдикате и властодршце држе у 
сталној напетости. У Србији је заостало мишљење да треба 
бити на власти, пре свега због оклапине, али сама власт 
више ни издалека није тако пожељна и привлачна као некад. 
Тада горди извршиоци комунистичких злодела, сада 
уплашени кокошари и јајаре, створили су неподношљиву 
апатију која прети да избије у жесток бунт на шта више него 
недвосмислено указују претходни митинзи. 
Неауторитативности и некомпетентности власти допринеле 
су институције које су напуштене, које нико не контролише 
и које за расуло у њима ником не одговарају. Верујем да, ако 
властодршци не би имали тако високе материјалне 
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привилегије, ускоро би Србија морала кадровском кашиком 
да захвати по најдубљем друштвеном муљу јер пристојни 
људи одбијају да раде тај посао. Данас је очигледан општи 
одијум у Србији према власти и кадровско посрнуће је из 
дана у дан све очигледније. 
 
– Реч о корупцији? 
 
– У складу са кадровским олошем корупција је његов 
легитимни облик владавине. Зато ми је и зарицање 
Председника Републике да ће се обрачунати са корупцијом 
више израз немоћи и очајања него његових стварних намера 
и могућности јер је управо такав систем вредности и њега 
довео на то место. 
Од униформисаних криминалаца који би требало да штите 
закон и бране грађане од злоупотреба истог, до неефикасних 
судова, небезбедних школа, разорене индустрије, 
покварених лекара и професора, свуда је прошао разорни 
талас Цунамија и за собом оставио праву пустош. Не 
постоји сегмент државног и друштвеног живота који није 
захваћен вирусом корупције. Она је узела пандемијске 
размере до те мере да скоро нико више не живи по 
правилима здравља, већ у складу са свеприсутном болешћу, 
без намере да икад оздрави већ са жељом да такво стање што 
дуже потраје. Мислим да толика корупција није израз 
природне покварености нашег народа, већ менталног хаоса 
који влада у главама властодржаца, коме је иманентна 
синтеза релативног и апсолутног, по којој је истовремено 
све могуће и ништа није могуће. 
У земљи се остварење сваког права плаћа. Чак и парламент 
мора да поткупљује читаве посланичке клубове не би ли се 
омогућило изгласавње закона од кога буквално зависи 
егзистенција целе земље. 
О овој теми би се дало још много говорити, али ја ћу рећи 
још само ово: 
- Корупција је друго име за савремену демократску Србију. 
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– Каква је политика у театру и каква је репертоарска 
политика? 
 
– Свуда у свету театар је слободан, препуштен себи и ако је 
уметнички репрезентативан веома помаган од државе. Али 
нигде држава или партија на власти не поставља управе 
позоришта као што је то случај код нас. Ја мислим да то није 
из страха од неподобног репертоара, представа које 
сатирички критикују власт или је извргавају руглу, пошто 
демократске титуларе наших позоришних кућа уопште не 
занима врста репертоара, ни квалитет представа, већ по 
политичкој инерцији теже да успоставе контролу и 
доминацију над што ширим подручјем друштвеног 
деловања. То чак и не би било толико лоше да се у 
позоришној пракси код нас није појавио један, рекло би се, 
морбидни парадокс у припреми и извођењу представа. Сами 
позоришни управници, као некомпетентни људи, пре свега 
покушавају да угоде својим партијским шефовима, њиховом 
политичком укусу, јер не располажу уметничким и да 
саобразе деловање позоришта глобалистичкој тенденцији 
своје европске оријентације јер мисле да је тај правац 
друштвеног преображаја нужно антинационалистички, 
антисрпски. Није, дакле, једино важно да сâм позоришни 
комад нема националистичку тенденцију, већ је, пре свега, 
битна политичка оријентација самог аутора. Ако, дакле, 
писац не припада ни једном клану, а то су обично они 
припадници грађанског бунта који су дували у пиштаљке и 
кашикама лупали у шерпе и лонце, онда је он не само 
непожељан него и забрањен писац. Таквом једном 
сегрегационистичком политиком квалитет извођених дела се 
срозао до те мере да је српско позориште изгубило своју 
српску публику. Ако ти исти љубитељи позоришта у којима 
се на српском језику глуме страни лоши комади желе да се 
сретну са инспирисаним и изванредним делима српске 
драмске књижевности онда они морају да отворе странице 
„Савремене српске драме“- едиције Удружења драмских 
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писаца Србије јер се са тим делима не могу срести у нашим 
домаћим театрима. 
У нашој театарској стварности постоји још једна изванредно 
ружна пракса. Одређени кланови су прерасли у праву 
мафију, чак и у породичну мануфактуру кроз које се пере 
огроман државни новац, наводно уложен у културу. Тако се 
дешава да поједини партијски љубимци глумци и редитељи, 
који се зврндаче по политичким трибинама на предизборним 
активностима, сами пишу своје бесловесне комаде, изводе 
их у породичном или кругу својих страначких пријатеља и 
то на репрезентативним и великим сценама народних 
позоришта и међусобом деле новац који припада 
институцијама. Докле све иде тај круг корупције није 
утврђено, пошто су органи унутрашњих послова и правосуђа 
и сами потонули у корумпционашке афере. 
 
– Каква је разлика између Београда и, рецимо, Лондона? 
 
– Колико ја знам, разлика је потпуна. Пре свега Лондон 
изгледа као бисер који је сâм Господ са неба спустио на 
земљу, а Београд као да је изникао из блата Шумадије, 
урбанистички неутемељен, штрокав и неочишћен са 
институцијама које више служе властима него грађанима и 
продавницама у којима је све скупље него у Лондону. У 
Лондону је незамисливо да му нека кафана, или паб, 
свеједно, из рецимо, седамнаестог века буде срушена, или да 
јој нека градска власт промени намену, а у Београду, под 
политичким геслом промена, затварају се традиционална 
места јавног окупљања, укидају кафане и ресторани, руше 
здања заштићена законом о заштити споменика културе, 
измештају јавни споменици вољом идиота који су на власти. 
Мене интересује да ли је уопште замисливо да се под било 
каквим околностима, на пример, промени место Трафалгар 
сквера, или амора на Пикадилију, да се Хајд парку гради 
нова градска четврт и да ли уопште постоји таква власт на 
небу или на земљи кој би укидала и премештала националне 
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симболе Велике Британије. У Србији је власт свемоћна. 
Не само да се бесправно подижу зграде него се са истим 
правним основом људима руше куће, поједнци се 
беспоследично усељавају у туђе станове а неки избацују из 
својих. Разлика између Београда и Лондона није само у 
урбанистичко-архитектонској раскоши и богаству 
капиталних објеката, тргова, скверова, улица и паркова, него 
пре свега у правној утемељености и заштитећености 
људских права и права грађана да спокојно и радосно живе у 
својим градовима. 
Другим речима, мислим да је разлика између Београда и 
Лондона неописива. Једина компонента која их у мени спаја 
јесте љубав према оба града, у којој, разуме се, превагу носи 
Београд. 
 
– Дис, Владислав Петковић, описао је „Наше дане“. Какви 
су наши дани? 
 
– Одговори на оваква питања увек имају субјективну 
вредност, пошто „ми“, објективно, не постојимо. Постоји 
само „ја“. Иако ова тврдња личи на солепсистичку тезу, 
чињеница је да се српско друштво одавно дели на „нас“ и 
„њих“. 
Ми смо, дакле, они који не уживају благодети и привилегије 
оних на власти, па се сходно томе и наши дани разликују од 
њихових. Иако се данас у Србији живи можда боље него 
икад раније, ипак, у поређењу са другима, овде је живот 
лош. Постоје и материјални и психолошки докази за такву 
тврдњу. Многи људи су остали без посла па самим тим и без 
икаквог поуздања у будућност, што доводи до бројних 
породичних трагедија, убистава и самоубистава. Ако се томе 
додају веома јаки стресови, међусобни обрачуни мафија и 
убиства на приватним поседима и јавним местима, 
превелика смртност и изванредно низак наталитет нације 
онда је потпуно јасно да овде данас нико не може бити 
срећан, са изузетком неколико будала које су залутале у 
безбедан и удобан живот. У једном броју часописа „Драма“ 
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ми смо на првој страни објавили ову Дисову песму чиме смо 
хтели да извучемо паралелу као доказ да се практично 
ситуација у Србији никад не мења и да је у њој живот увек 
подједнако лош. Из мојих одговора на Ваша претходна 
питања није тешко закључити шта мислим о овом. Тешко 
српском народу све док је систем вредности тако удешен да 
њим увек управља група некомпетентних, неморалних и 
несувислих грабљиваца који сваку Србију  претварају у 
џунглу у којој је борба за физички опстанак први принцип. 
О другим да и не говоримо. 
 
– Ко су заправо духовни лидери данас? 
 
– Не знам да ли они уопште и постоје. Знам за амбиције 
појединаца да буду владике и патријарси на духовном небу 
Србије које је увек знатно шире од клерикалног. Али, сви 
они, којима је историја указала част да поведу Србију 
духовно прочишћеним путевима искомпромитовали су 
такву прилику и замутили воду као у Андрућевој причи 
„Аска и вук“. Они су, ослањајући се на свој сан о 
националној величини, замењујући научну историју 
кафанском  митологијом, планирали исто тако нереалну 
будућност и доводили народ у забуну и опасност. Мислим 
да нигде више не постоји тако силна акумулација незнања 
као у Српској Академији наука, у којој су, међу 
академицима нашли уточиште чак и несвршени 
гимназијалци као и читава гомила других игнораната и 
медиокритета. Они нису схватили основне вредности 
српског народа: његов таленат и креативност, генетски 
урођену интелигенцију, дубоку емотивност, дар за 
елоквенцију и лапидарно изражавање, потребу за уређеним 
и слободним друштвом, љубав према породу и отаџбини, 
хуманистичким вредностима и цивилизованим односима 
међу људима. Уместо свега тога Србима су приписивали 
бахату борбеност, виолентност и кавгаџијски карактер као и 
неспособност за реалну процену. Они су у ствари видели 
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Србе онако како су они, поднапити на славама и уз гусле, 
видели Краљевића Марка, оличење негативног јунака. 
Наравно да није лако живети у ропству толико векова и 
разумљиво је да народ своју лошу историју компензује 
пожељним митовима, али једна одмерено однегована елита 
требало је да му укаже на тежак задатак који захтева сваки 
прогрес а не да га подржи у његовим најгорим заблудама. 
Такво деловање улагивачког и мојсијевског типа које је 
требало да укаже Србима да су и они изабран народ, само им 
је омогућило да још дубље утону у опскурност данашњег 
живота и да небрањено падну у руке превараната и лихвара 
који на овом простору за готов новац нуде философију 
Новог светског поретка. 
 
– Колико духа има у народу и како се таленти развијају? 
 
– Као што се природа у пролеће отвара тако се и 
креативност народа развија кад наиђе погодна духовна 
клима. Али, ако лед окује душу народа, страх од будућности 
која оебћава да ће бити гора и од лоше садашњости, онда се 
прескаче живот и само чека смрт. Можда ово изгледа 
страшно, што сам сада рекао, али вас уверавам да свака 
најезда прождрљивих скакаваца представља крај за сваку 
зелену оазу, а Србија је била зелена. Наша младост је била 
зелена, вера и нада да ћемо живети у пристојном свету који 
ће омогућити развој наше креативне потенције. 
Ах, како смо се преварили, како су нас преварили! Чим смо 
закорачили у реални живот били смо дочекани од света који 
су мутанти преуредили у нешто што само њима одговара, у 
такозвану комунистичку ставрност која се све више кривила 
док није добила данашње монструозне размере. Прво се није 
могло никуда од прокламованих комуниста, а сада од 
њихових потомака, самопрокламованих демократа. Не само 
дух у својој потенцији, већ ни његова национална баштина 
нису пожељни у савремено уређеном друштву Србије. Овде 
се данас развија једна  специфична малограђанска пракса 
која своје потенцијале идентификује са државном моћи да 
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грађанима завуче руке дубоко у џепове и опљачка им сваку 
могућност да оставре своје потенцијале и таленте. 
Подела људи на њихове, ритуално чисте и оне друге 
загађене amhaarez, као у првобитном јеврејском друштву, 
тотална је и драстична. Ови други немају ни слободу ни 
права пошто им је ускраћена могућност да себе развију, а то 
је практично случај са целим српским народом и другим 
грађанима Србије. Данашњи школски систем у Србији 
подсећа ме на градски аутобус. Они, који су већ ушли, не 
дају другима унутра иако има још доста места да њима не би 
било тесно. Тако је једна читава булумента интелектуалаца 
коју је друштво школовало потпуно бесплатно, толико 
подигла цене својих услуга да  деца и млади људи не могу у 
школе и факултете. Могу само деца оних који то могу да 
плате. А познато је каква је морална и интелектуална 
структура њихове генетике. На тај начин је непотизам 
идиота и криминалаца у Србији у потпуности не само 
реконструисан, него и усавршен до недопустивог апсурда. 
Можда би требало направити анкету и питати све те 
средњошколске и универзитетске професоре и остале 
интелектуалце где би они данас били да су њихови 
родитељи морали да им плаћају ове и овакве школарине. 
 
– „Како смо бедни ми Немци“, завапио је Гете. А Срби? 
 
– Знамо какви су Немци били у времену после Моцарта, 
Баха, Бетовена, Вагнера, после Шилера, Хајнеа и Гетеа. 
Истовремено мислим да је то и највећа тајна у 
дијалектичком развоју народа. Како је ђаво као најближи  
Божји анђео отпао од њега предмет је тумачења неких 
теолошких студија. Јер наводно није могао да поднесе 
понижење да се он, највећи небески анђео, поклони крхкој 
Божјој творевини – човеку. Не само да му је та творевина 
крхка, него је и смртна. Само ни Бог није могао тада да 
претпостави да ће његов отпадник за освету због ускраћене 
милости ући у човека као зло и унаказити „сина његовог на 
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коме је његово благовољење“. 
Срби нису имали ни ту славу, ни тај успон, ни моћ ни пад 
које је немачки народ доживео у својој историји. Разлика 
између Немаца и Срба је пре свега у томе што је Сатана 
Немце изабрао за своје слуге, а Србе за жртве. Не знам да ли 
је велики Гете имао предосећање будућности, али је 
очигледно да је њему као хипер сензибилном песнику била 
довољна и немачка прошлост па да наслути моралну 
пропаст свога народа. Можда је тајна управо у моћи, јер што 
је извор енергије већи и потенцијалнији, то је опаснији и 
разорнији. Не знам није ли судбина сваког бића, човека или 
народа да, што се у својој моћи више приближи Богу, 
радикалније отпадне од њега. Мислим да данас не треба ићи 
даље од америчког народа. Верујем да са њим свет тек 
чекају опасна искушења. Ми Срби опасни смо само по себе 
и никога више. Налазимо се у положају јагњета кога вук 
оптужује да му узводно мути воду. Ми, кад се наоружавамо, 
значи, спремамо се за свадбу, а Немци кад се наоружавају 
иду у лов. На људске главе, на народе, на  сватове. 
Наш положај је, значи, специфичан и у многоме се разликује 
од немачког. Чак и оног из Гетеовог времена иако је тада 
вук био наш. Само што је то био Вук Караџић коме се и 
велики Гете дивио. 
 
– По чему су неки светски писци велики? По чему српски? 
 
– Оно што светске писце чини великим важи и за српске. 
Само оно што је у најдубљем центру људског интереса, 
може створити велику литературу. Међутим, тај интерес, у 
зависности од простора и времена, непрекидно се мења. То 
је и разлог промена у великим књижевним делима. Човек 
који би сад написао књигу као Толстој, или Шекспир, или 
чак Есхил, остао би небитан а његова књига незапажена. 
Непрекидно стварање нових вредности које су у блиској 
коресподенцији са својим временом основни је услов да се 
напише значајно књижевно дело. Ја сада, разуме се, не 
говорим о делу или генлјалности јер мислим да су то 
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појмови у употреби код оних јадника којима импонује 
статус књижевника. Право дело се увек одвоји од свога 
аутора, као што се здраво рођено дете при рођењу одвоји од 
своје мајке. Емотивна веза је нешто друго, она увек постоји, 
али интелектуална структура је посебна и аутохтона, и свака 
делује на свој начин. Као што се не може ни на који начин 
идентификовати Шекспир са Хамлетом или Достојевски са 
Раскољниковим, Софокле са Едипом, ни Молијер са 
Харпагином, тако се ни један добар писац не може 
упоређивати са својим јунацима или делима. Мислим да је 
писац медијум сопствених дела и као што Бог користи 
материцу жене да донесе новог човека на свет, тако и Дух 
креативности користи ум људски да донесе ново дело 
комплементарно са толико других. 
Е, сад! Ту, разуме се, постоји озбиљна разлика, можда баш 
због смртности. Као што генерације људи умиру и нестају са 
овога света, њихова најдрагоценија супстанца – 
интелектуално дело, остаје да живи за сва времена, разуме 
се, у хуманистичком поимању вечности. Јер ни Бог, као 
највиша људска идеја, не би могао да преживи нестанак 
људске врсте. 
Можда Срби једну ствар не знају и то им треба објаснити. 
Уметничко дело, његов квалитет и опстанак, не завиде од 
прокламација неких друштвених наметљивих кругова, јер 
оно је независно, пошто дух човеков сам бира себи храну и 
ту не допушта никакву инспирацију. Велико дело је дакле 
извор најсофистицираније човекове хране, и та храна је увек 
божанског порекла и не да се номенклатури било ког 
друштвеног уређења. 
 
– Шта се може научити од писаца? Од којих? 
 
– Од писаца се може много научити и ништа. Зависи од 
ученика, од његове умне отворености и интелектуалне 
радозналости, наравно и од професорове способности да 
приближи материју дијалектичком духу који воли да се 
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богати и усавршава. Као што има приљежних и аналитичких 
духова, тако има и оних  отсутних, склоних дигресијама 
фантазије што олабављује везе са спољним светом. Она 
дела, која приликом првих сусрета са чиатоцем у њему 
разгоре доживљај и окрену сав његов интерес ка себи и свом 
садржају, остају трајно његово власништво и веома утичу на 
његов светоназор. Ту се јавља веома занимљива дистинкција 
пошто различита дела остављају другачије трагове у душама 
својих читалаца. Разуме се да број читалаца не одређује 
квалитет литерарних дела, књиге се читају и у зависности од 
духа времена и његовог  важећег укуса. За већину неке 
веома значајне књиге остају непрочитане, а с друге стране с 
времена на време јавља се права помама за неким књигама 
сумњиве литерарне вредности. Ја, лично, тврдим да је свака 
књига драгоцена и да се чак  и од сиромашних дела по 
нешто може напабирчити. 
Међутим, веома је важна улога друштва и његових 
институција да се одрже прави критеријуми, јер они су 
баштина цивилизације и тешке борбе за духовни напредак. 
Као што је популарна уметност важна и није за 
потцењивање снобова, тако исто је значајно да се кич не 
увуче као критеријум народа, а посебно његове 
интелектуалне елите. Довољан је само летимичан увид у 
награђене књиге последњих педесетак година у Србији, па 
да буде потпуно јасно о чему говорим. Као што је огромна 
ризница људског знања похрањена у пребогатим великим 
библиотекама у свету, тако исто је и потенцијал људских 
могућности немерљив. Сва та силна енергија човечанства 
једног дана ће се наћи у још ненаписаним књигама, иако 
оне, што каже Сократ, ћуте кад их нешто питаш, као што Бог 
не одговара ни на једно наше питање иако је 
претпостављено да зна сваки одговор и све тајне 
есхатолошког и овоземањског живота. Можда су баш књиге 
кључ који откључава ту немерљиву ризницу знања, можда 
их само треба отворити и потражити одговор на сва питања 
овог метастабилног света за који још нико са сигурношћу 
није потврдио да заиста постоји. Ако је читав Универзум 
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створен ex nihilo онда ћемо бар сазнати чија смо ми шала. 
„Знање је моћ“, каже Лењин, да би одмах затим схватио да 
на незанњу почива сила рушења и разарања овог прелепог 
света чија су богаства паралелно, раме уз раме, створили Бог 
и човек. У сваком случају знање нас чува од незнања и 
његових страшних последица. 
 
– Да ли је Еурипидово време заиста било велико? 
 
– Време античке Грчке је време високе моралности и 
естетике. Морални узуси и естетички канони дали су 
непоновљив лик том времену. Иако његова дела, дубоко 
набијена патосом и емоцијама, нису опстала захваљујући 
темама и идејама, већ пре свега због савршене естетике, 
морална питања су у основи њихове структуре и та 
религиозна острашћеност етиком, обичајима и правом  утрла 
су пут хришћанској и исламској непорочности и 
наступајућој европској цивилизацији. И док су Хомер и 
Хесиод певали о грчкој непорочности, Грци су пливали у 
крви дубљој од њиховог медитеранског окружења, убијајући 
и умирући у одбрани поштења и права. Иако је то доба 
дубоко рационализовано напорима античких филозофа да 
пруже научно тумачење света, његовог постанка и смисла, 
опстанак је сагледаван у искључиво етичким категоријама и 
борби да се оне очувају. Наравно да је Еурипидово време 
било велико зато што је, историјски гледано, било 
узбудљиво, етички радикализовано, поетско-филозофски 
бриљантно, радознало и горело је од жеље за савршенством. 
Можда је баш та епоха створила наш свет са свим 
позитивним и креативним последицама, али и негативним, 
због  кулминације грчке нервозе која је немилосрдно 
сатирала све што је изван њене етичке концепције. Ту је и 
настала подела света на Грке и варваре, која је касније 
баштињена у свим сегрегационистичким програмима и 
ратовима које је човек водио против свог опстанка. И као 
што је Рим мачем донео свету мир и ред, тако је античка 
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Грчка својим идејама донела свету несрећу и крвопролиће 
чији су сами Грци били прва жртва. Али и ненадмашан 
склад и лепоту уметности, савршенство структуре и основне 
законе драматургије на којима је у каснијим вековима 
стасала светска драма. У том послу најзначајнији је био 
управо Еврипид. 
Иако је то увек незахвално рећи, мислим да је он вероватно 
највећи драмски писац свих времена, јер се увидом у његово 
интегрално дело лако може оставрити увид у значај и 
величну његовог доба. 
 
– Шта се у данашњем позоришту може променити? 
 
– Мислим да више није питање у томе шта се ту може 
променити, већ шта се мора, и то одмах учинити. 
Као прво, наше национално позориште би морало да свој 
репертоар потражи пре свега у савременој националној 
драми, а онда, једним својим делом и у класичној. Данас су 
електронска средства планетарне комуникације тако 
узнапредовала да уопште  нема потребе за рудиментарним 
сусретима наше публике са преведеном страном драмом. 
Шекспир у оригиналу неупоредиво боље и, пре свега, 
аутентично изгледа, него на преведеном српском језику који 
својим конотацијским могућностима не може ни да се 
приближи Шекспировом лексичком богаству, а камоли да 
му буде верни тумач. Зар није неупоредиво боље, на пример, 
гледати неку савремену енглеску драму у Бибисијевској 
продукцији са Ентони Хопкинсом у главној улози него са 
Бранком Цвејићем или Драганом Николићем. И какав би 
уопште тај генијални глумац Хопкинс био у улози Виће, 
полицијског писара у Нушићевом „Сумњивом лицу“ кога је 
Мија Алексић бриљантно интерпретирао? Мислим да је тај 
облик међународне културне сарадње данас превазиђен 
невероватним достигнућима у технолошком развоју 
електронских медија. 
Друго, држава би морала да одигра главну улогу у 
привезивању буџетских позоришних корисника за 
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савремену националну драму. Постоји читав систем 
буџетских стимуланса и обесхрабривања који је у 
прошлости успешно испробан. Једноствано би позориште 
морало да зна да држава кроз његов репертоар штити 
национални духовни интерес и интерес својих грађана – 
публике. Али, ако држава спроводи антинационалну 
политику у свим њеним сегментима, онда је лако схватљиво 
зашто њена позоришта нису народна него државна, 
ненародна као што данас јесте и сама Србија. 
 
– Шта мислите о својим противницима? 
 
– Никад у мојој пракси, ни кад сам био високи чиновник у 
држави нисам прогонио своје неистомишљенике. Зашто 
бисмо ми сви морали да мислимо исто? Међутим, сви 
морамо да схватимо да у сваком друштву постоје општи 
интереси који превазилазе наше личне и да не можемо да се 
бавимо криминалом некажњено. Ако својим личним и 
јавним деловањем укажете на одређене неправилности у 
ситему и њихове штетне последице по народ, онда вас 
заговорници таквог понашања сврставају у своје 
противнике. Иако верујем да је корупција једно од највећих 
зала у Србији, мислим да су њени барјактари и лидери 
нанели највећу штету управо професијама које 
представљају. Ја, лично, не мрзим никога, иако презирем 
девијантну праксу појединаца, јер сам васпитан да поштујем 
праве вредности и слободу опредељења, али, сâм сам био 
вулгарно попљуван од многих оних ликова за које нисам ни 
знао да постоје а камоли имао лични проблем са њима. 
Пошто практично нисам никада ни имао прилике да се 
сретнем са мојим противницима, био сам заустављан 
институционално јер су они водили установе за контролу 
друштвеног деловања и повремено слушао далеки ехо 
њиховог кевтања због чега су у страним амбасадама 
добијали легије части и друга одличја за заслуге у издаји 
своје земље. Можда би они требало да размисле о укусу 
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признања оних који су непосредно пре тога бомбардовали 
њихову земљу и сејали смрт међу нашим грађаима. У нашој 
народној семантици постоји само једна реч грђа од издаје. 
То је велеиздаја. 
 
– Да ли ужива у раду? 
 
– То је веома шкакљиво питање. У мом животу много сам 
радио иако никада то нисам волео. Мислим да је љубав 
према раду менатлна деформација и верујем да човек ради 
зато што мора, из разлога моралног императива. Вероватно 
због тога што је сваки озбиљан рад тежак и депримирајући. 
Посебно када је реч о врсти рада која вас извлачи из 
сопственог окружења и окружује усамљеношћу. Сусрет са 
тешко дефинисаним светом у сопственој глави увек је 
суморан и по нешто анксиозан. Човек и његов рад имају 
тенденцију међусобног исцрпљивања и ескапизма из оних 
угодних опуштања у друштву драгих и симпатичних људи 
са којима се у разговорима допуњујете. Нормалан човек не 
може да воли сам себе, већ увек друге и да бива вољен од 
других. Дружење са блискима вас чини срећним, а са самим 
собом уплашеним и збуњеним. На жалост, писац је осуђен 
на такав живот пун психолошких па чак и менталних 
искушења која га не уводе у предворје животне радости, већ 
паклене туге и патње. На крају, писац се не постаје зато што 
се то жели, него за то што се нема куд. Ја сам писао само 
онда кад нисам имао шта друго да радим. 
 
– Какав је његов унутрашњи свет? 
 
– Веома се трудим да га држим што даље од себе. Фројд је 
имао штошта да каже о потискивању у подсвест и то је 
уобичајени начин да се сачува ментално здравље. Али има 
случајева када се то гротло одчепи и када менталне слике 
преплаве човека и поведу га у неки необичан, застрашујући 
свет. Наравно да су и супротности део света у којем желимо 
да живимо. Али, некако је удешено да нико не воли да 
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завирује у дијалектичке противуречности пошто му оне 
релативизују све постулате утврђене истине и чине га 
нестабилним и у односима које је  до јуче сматрао 
непроменљивим и апсолутно стабилним. 
Зато је ваљда и стваралаштво које непрекидно чачка око 
утврђених граница тако близу лудила, док га генијалност у 
сваком смислу и надмашује, јер потпуно преуређује слику 
света и његово искуство. Стварање реда из хаоса 
подивљалих менталних слика јесте у ствари креативан 
процес, творачки поступак сличан Књизи постања, јер 
поновно успостављање редоследне везе међу разбацаним 
елементима јесте нешто што је иманентно само творцима. 
Мислим да поређење аутора са Богом није никаква гордост, 
уображеност и ароганција због тога што сâм чин стварања 
не даје никакво преимућство створитеља над створењем. 
Напротив, никад се створитељ није одрекао свог створења, 
али је зато обрнут случај веома чест. 
 
– Шта мисли и каква је његова ентелехија? 
 
– Одговорићу у смислу како је то видео сам Аристотел. Он 
каже да је ентелехија активни принцип или делатност, 
нарочито духа који оно што је могуће ствара, затим 
усавршава и, најзад од тога прави циљ свога живота; виша 
енергија која сама себи одређује правац, или виша делатност 
која свој циљ има у себи ( за разлику од материје која носи у 
себи само могућност постојања). 
Дакле свака материја постоји као потенција, али реализује се 
само оно што прође кроз дух који му даје коначан и 
бесконачан смисао. Зато и верујем да само кретативна мисао 
даје правац и начин реалног постојања које укида 
ефемерност случаја и тако појмовно чисти свет до његове 
суштине. Као што није тачно да постоји све што постоји 
тако исто није тачно да ништа не постоји, то јест да је читав 
свет привид. Пошто је Аристотел био главом у облацима и 
својим духовним узрастом надрастао античке богове, тако је 
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исто с обе ноге био на земљи због чега ваљда толика 
протегнутост  допире до наших времена а вероватно и за 
увек. Руковођен начелом да му је истина дража и од 
његовог, такође великог учитеља Платона, није могао да  
залута у метафизичким апстракцијама и заводљивост 
ништавила. Ваљда је због своје животне потребе за редом, за 
истином, за делом, сâм човек ближи Богу него његовом 
највећем непријатељу, синониму зла, хаоса и несреће, 
ђаволу. Међутим, будући амбивалентан, као и Заратустриној 
теолошкој тези о Ахриману и Ормузду, човек често  пада у 
своју противречност и страда од самога себе. Сам појам 
ентелехије уводи нас у подручје рада који може да дâ 
резултат само ако прође кроз одређени интелектуални 
напор, односно кроз процес мишљења. Зато је сваки 
озбиљан рад тежак и супростављен генетском изобличењу 
људског рода. У мом личном случају уверен сам да је 
ентелехија успела да  кроз креативни и строго контролисан 
принцип створи дело које јој даје чврсто упориште и брани 
смисао Аристотелове дефиниције. 
 
– Да ли је ово време склоно музама? 
 
– Не знам да ли је исто питање јесу ли музе склоне овом 
времену, али ми се више допада. Пошто свако овоземаљско 
време схватамо и меримо хуманистичким категоријама и 
вредностима, музе сматрам за духовна бића која у својој 
хајци на људски дух насрћу на бројне нерешиве загонтеке у 
нашим главама и отварајући нам унутарњи вид помажу да 
сагледамо њихову суштину. 
И кад у свом послу налетимо на солидан зид, непремостиву 
препреку и нерешиву загонетку, онда се негде у уму, као 
чудом, отвори око музе које јасно сагледа пространства пред 
нама тако да је потребно само наше опредељење међу 
бројнима која се понуде. Пошто су музе бездимензионална и 
ванвременска бића не зависе од историје, већ веома често 
она зависи од њих. Јер креативност није иманетна само 
уметности, она је присутна у науци, политици, рату, код 
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мајстора који вам поправља чесму. А где је креативност ту 
су и музе. И као што стари искушеник клечи негде, у некој 
ћелији, или отвореној пустињи, молећи Господа да га 
просветли, тако и ми молимо Бога да подари Србији умни 
вид, да је просветли да сагледа прави пут, да скрене са ове 
дијаболичне стазе ка деветом кругу из којег нема повратка и 
да потражи себе у народној инспирацији, у духовном виду 
мислећих људи. 
 
 
 
На дан Светог Саве 
27. јануара 2009. 
У Београду 
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Недељко Бодирога 

 

 

 

П  о  г  о  в  о  р 

 

 

 Давне 1968. године Ентони Харвеј снимио је филм 
"Зима једног лава" који је награђен са три "Оскара", две 
награде Британске филмске академије и два "Златна 
глобуса". Овај филм је историјска драма, чија се радња 
одвија око Божића 1183. године на двору енглеског краља 
Хенрика II, где се, сплеткама и интригама, више 
претендената покушава наметнути за наследника престола. 
Краља Хенрика игра изванредни Питер О`Тул, а лик 
његовог сина, каснијег краља, Ричарда Лављег Срца игра, у 
свом првом филском наступу, још један великан седме 
уметности Ентони Хопкинс. Четири године раније Питер 
О`Тул тумачио је такође лик Хенрика II  у филму "Бекет" 
који говори о животу и смрти Томаса Бекета, 
кентерберијског надбискупа, испрва краљевог пријатеља, а 
потом противника, који је своје противљење краљу платио 
животом. Између ова два филма, тематски и глумачки 
нераскидиво повезана, снимљен је "Човек за сва времена" 
(1966) филм Фреда Цинемана о Томасу Мору, филозофу, 
политичару и саветнику још једног енглеског краља 
Хенрика Осмог. Теоретичари филма сматрају да сва три 
наведена филма припадају истој филмској традицији, 
односно да је свима опште обележје преузимање стварних 
историјских догађаја и ликова и анализа њихових односа из 
савремене перспективе. Такав приступ последица је 
историјских околности у којима је та уметност стварана. 
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Шездесете године прошлог века биле су време када се 
Европа, опорављена од последица светског рата убрзано 
развијала, али и време заокупљености проблемима људске 
егзистенције и јачања отуђености модерног живота. Како 
литература, у односима међу појединцима увек унапред 
открије будућа дешавања међу ширим друштвеним групама,  
тако је већ 1960. године делом "Дивни дана" Семјуел Бекет 
већ привео крају свој стваралачки опус, заокруживши тако 
аутентично стваралаштво о апсурдности човековог живота, 
о бесмислу "трајања" испуњеног патњама и узалудним 
ишчекивањем спаса. Осетивши исто што и Бекет и 
изражавајући револт против таквог света у години када је 
настала "Зима једног лава" студенти су  широм света, у 
масовним протестима и побунама, којима није одолео ни 
Београд, захтевали више слободе, солидарноси и хуманости 
међу људима. 
 

Данашњи свет није нимало налик оном из 1968. 
године. Борба два друштвена система, два погледа на свет, 
капиталистичког и социјалистичког, окончана је у 
последњој деценији 20. века тријумфом капитализма. У тим 
дешавањима тектонских размера на најстрашнији начин, у 
крвопролићу, нестала је и социјалистичка Југославија, 
држава која је имала доста тога што данас земље уједињене 
Европе покушавају да успоставе као квалитет своје Уније. 
Нестанком социјализма са политичке позорнице, 
капитализам је изгубио алтернативу и као све што изгуби 
супротност у којој се огледа, погазио је сопствене врлине и у 
први план истакао своје највеће пороке. И док су бивша 
социјалистичка друштва хитала ка обећаном рају 
либерализма,  он се  претворио у друштвени систем без 
морала у коме се, у трци за профитом, без размишљања 
одбацију све норме и принципи. Студенти бунтовници из 
1968, како закључи један аналитичар, претворили су се у 
јапије, а потом су својом неконтролисаном грамзивошћу 
опљачкали свет и гурнули га у највећу рецесију од 30-тих 
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година прошлог века.  
 

Првог дана зиме, 21. децембра 2008. године, у 
Србији, коју су почели да запљускују таласи светске 
економске кризе, Мухарем Дурић је почео да пише књигу 
„Зима једног лава“. У Србији која је територијално 
осакаћена (чини се да то још није завршено), која је 
економски упропашћена, чија је привреда разбојнички 
приватизована, а политичка елита никада није била јаднија и 
недораслија историјским изазовима, у Србији у којој Европа 
нема алтернативу, а европска перспектива Србије из дана у 
дан измиче космичком брзином, Мухарем Дурић написао је 
књигу које се не може поредити ни са једном другом у 
српској књижевности. У питању је дело о коме се може дуго 
говорити, а да ипак остане необјашњено. „Зима једног лава“ 
садржи кључне елементе безмало свих познатих књижевних 
форми и жанрова. На први поглед чини се да је у питању 
роман. Али одмах потом запажа се да је то роман састављен 
од поглавља, које, свако за себе, јесте кратка приповетка. 
Тада се наметне утисак да је „Зима једног лава“ збирка 
приповетки које је аутор неком, само њему знаном 
књижевном вештином, повезао у роман. Када после епилога 
књига  пређе у  интервју, односно разговор аутора и главног 
јунака, постане јасно да Дурић читаоца води књижевним 
пределима каквим није имао прилику да прође. У 
целокупној књижевности јужнословенских народа само 
једном се појавила слична књига, у исти мах колико 
необична,  вансеријска, толико и заводљива. У питању је 
„Хазарски речник“ Милорада Павића. Прослављени 
Павићев роман, поред инвентивне форме најмање пола своје 
допадљивости дугује избору теме. Он говори о једној 
историјској мистерији, о изгубљеном народу Хазарима, а 
мистерије су, већ саме по себи, заводљиве. Тема Дурићеве 
књиге не чини се, на први поглед, ни најмање мистериозном. 
Поднаслов „Сага о Миодрагу Ђукићу“ директно и 
недвосмислено упућује на тему. Јунак Дурићеве књиге је 
Миодраг Ђукић, драмски писац, политичар, министар 
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културе, професор историје религија, актуелни председнику 
Удружења драмских писаца Србије итд. О овим и другим 
појавним видовима Ђукићеве личности пише Дурић, да би 
пред крај књиге, на једном месту, закључио како је Миодраг 
Ђукић човек са тајном. И баш у таквим, невероватним и 
неочекиваним обртима којима обилује, необична је лепота 
ове књиге. Написати књигу која обухвата највише што је о 
некоме икада написано, а потом дело завршити оваквом 
констатацијом, говори колико о теми књиге, можда још 
више о њеном аутору. Цела „Зима једног лава“ зидана је на 
сличним појавним противуречностима. Зашто је ова књига 
на крају, ипак, остала мистерија, већа и од Павићевих Хазара 
(од којих нас раздвајају векови, а код Ђукића и Дурића, као 
наших савременика,  тај проблем немамо) остаће без 
поузданог одговора. Чија је то заслуга - аутора или главног 
јунака? Да ли мистерија којом зрачи „Зима једног лава“ има 
свој извор у разноврсном и богатом књижевном наслеђу 
старог Дубровника, мултикултуралне и 
мултиконфесионалне Босне и модерне западне 
књижевности, што се у Мухарему Дурићу оваплодило у 
непоновљив литерарни израз и стил? Или је јунак књиге 
Миодраг Ђукић, био тај, како аутор сугерише, који је дело 
обавио велом мистерије?  Ко добро и дуго познаје и јунака и 
аутора књиге зна да допринос ни једног ни другог овом 
аспекту дела није мањкао.  

 
И многим другим необичностима одликује се ово 

дело. У њему постоји само једно лице-главни јунак. Писац у 
књизи говори и о више десетина других личности, али ни 
једна од њих није завредила код њега значај макар 
споредног лика. Упркос томе, Дурић и тим, чини се узгред 
поменутим, ликовима прилази на, себи својствен, 
уважавајући начин. Помињући их, о сваком од њих говори 
са јасним разлогом и у форми књижевних минијатура вешто 
осветљава та лица таквом светлошћу да ће се тешко наћи 
неко од поменутих ко неће осетити радост због пишчевог 
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помена. „Зима једног лава“ никако није класична 
биографија, мада у њој има и таквих делова. Такође има 
нечега што нема у другим биографијама. Нечег изразито 
аутобиографског. Неизбежно је било да писац, када се 
прихватио подухвата да нам дочара нечији лик у огледалу и 
све друго што се, у том огледалу, одразило каже нешто и о 
самом огледалу, односно о себи. При томе, писцу је 
последња жеља свакако била да читаоцу нуди детаље свог 
живота. Али је само дело то тражило и да је Дурић покушао 
то да избегне ова књига би изгубила књижевну симетрију, 
којом зрачи од прве до последње стране и искреност 
приповедања, која је реткост у савременој српској 
литератури.  

 
Иако је, на једном плану, потпуно посвећена главном 

лику, у другој равни ова књига је хроника једног времена, 
која се не бави општим местима и не анализира старе и нове 
заблуде које упорно следимо и не описује падове који су 
природна последица тога. Мухарем Дурић сматрао је 
свакако непримереним да свој књижевни таленат користи за 
литерарне јадиковке о нашој колективној пропасти или да 
своју скромност доводи под сумњу придиковањем како да 
избегнемо неминовно. Но ипак, "Зима једног лава" има врло 
јасан друштвени ангажман, баш као што су га имали 
истоимени филм и филмови "Бекет" и "Човек за сва 
времена". Иако нигде децидирано не износи познату тезу да 
у преломним временима један народ напред може повести 
само елита коју чине изузетни појединци, пишчева подршка 
тој истини је ова књига. Дурић нас уверава, начином великог 
писца, да кроз историјска беспућа успешно вођење могу 
остварити само људи који превазилазе оквире времена у 
коме живе. Они предводе разне друштвене покрете чији је 
циљ да овај свет учине бољим. Мухарем Дурић својом 
књигом указује на културни покрет који се формирао око 
Удружења драмских писаца Србије, чији је председник 
главни јунак књиге Миодраг Ђукић. Више од једне деценије 
група писаца окупљених око Ђукића  континуирано 
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реализује пројекте велике уметничке вредности и изузетног 
значаја за српску духовну културу. На та дела и тај 
друштвени ангажман указује писац сасвим дискретно, но без 
трунке сумње, као на једну  реалну алтернативу у друштву 
које, као слепо, тумара путем за који упорно понавља да је 
без алтернативе. Тако „Зима једног лава“ превазилази 
границе књижевног феномена и показује се као дело ширег 
друштвеног значаја. Дурић је овим делом дао значајан 
доприност не само историји српске књижевности, 
подигавши  спомен ретком културном подвигу у тешком 
времену, већ је сачинио и културни манифест који ће, ако 
икада српски брод оствари контролу над самим собом и 
одреди матичну луку према којој ће запловити,  бити 
истакнути светионик који ће помоћи да се тај злосрећни 
брод, како толико пута раније, не насуче на хриди историје. 
А управо је Миодраг Ђукић, главни и једини лик ове књиге, 
актуелну драматуршку фазу свог књижевног опуса започео 
делом „Светионик“, делом које се, попут дела Семјуела 
Бекета може сматрати изразитим делом "театра апсурда". 
Схватајући у потпуности шири друштвени значај теме о 
којој пише Дурић је, на крају, приредио још једно 
изненађење. Препустио је своје дело главном јунаку. Књига 
се завршава разговором Мухарема Дурића и Миодрага 
Ђукића, где Ђукић говори о различитим аспектима људске 
егзистенције. Он у разговору износи есенцију знања 
насталог спајањем богатог животног искуства, дубоког 
филозофског промишљања света и широког познавања 
опште историје а посебно историје религиског мишљења. 
Ђукићеве мисли откривају да је он, не само литерарно, 
превазишао време у коме живи и ствара и изградио 
аутентичан поглед на на живот и свет. Извори те 
филозофије, о којој Дурић оставља писани траг (што је био и 
мотив писања ове књиге), али и њени домети,  налазе се 
међу делима људи за сва времена какав је био и Томас Мор. 
Свесно препуштајући јунаку књиге ову литерарну 
завршницу, Дурић нам је показао да му отвореност ума и 
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стваралачка креативност не заостају за књижевним даром, 
јер бољег завршетка овог дела није могло бити. Склопивши 
странице ове чудесне књиге читаоцу остаје нада да је „Зима 
једног лава“ тек почетак једне нове литерарне фазе необичне 
и ретке књижевне појаве какав је Мухарем Дурић.  
 
 
 
У Параћину, 
27.03.2009. године   
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Б е л е ш к а    о    п и с ц у 
 
 
 
 
Мухарем Дурић, новинар „Политике“, публициста, 
драмски писац, објавио је на хиљаде текстова, сусрео 
се са  хиљадама људи и тако су настале приче као из 
„1001 ноћи“. Новински текстови су разнолики, од  
„медаљона“ о чудесима, шпијункама попут Мате Хари, 
дресерима, морнарима, играчима на жици до 
политичких коментара, извештаја о ратним  збивањима, 
интервјуа са песницима, чистачима ципела, 
лифтаџијама, диригентима, кореографима, глумцима и 
редитељима, од Жозефине Бекер и  Мориса Бежара до  
нобеловаца, на широком простору од Башчаршије, на 
Дрини ћуприје, Скадарлије и Страдуна до Беча, 
Брисела  и холивудске фабрике снова; у фељтонима од 
гладијаторске арене до Беле куће; у драмама; на 
посебном  месту у оквиру едиције „Савремена српска 
драма“ су комади из „Сарајевске трилогије“. 
 
 
 
 


